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 خيانتي در ذات قومپرستان» تجزيه افغانستان«

  پشتون و غير پشتون
  

 

 
ي هـا    قـدرت  خـور  هاي ضد دموكراسي و مستبد و جيـره   وقتي در كشوري گروه

ي  مانـد در محاصـره   پنـاهي مـي   ي بي خارجي مسلط باشند، آن كشور به زن ستمزده
دهنـد و بـه دريـدن عصـمتش       زنند، دشنام مي خندند، سنگ مي اوباشان كه بر او مي

  كنند.   تهديد مي
اش و مخصوصـاً   ي دست نشـانده ها  افغانستان پس از لشكركشي شوروي و دولت

از دوران خون و خيانت جهادي و طالبان تا امروز، به صورت يكچنان مادري تنهـا و  
كس درآمده كه از هر طرف مورد تهمت و تحقير و تهديـد قـرار دارد. او مـادري     يب

اند ولـي فرزنـدان خـاينش بـه      و پراكنده   است كه فرزندان پاك و پاسدارش زخمي
شـان   جمع آن اوباش متجاوز به خواهر و مادر پيوسته و براي رضاي صاحبان خارجي

  ر را بفروشند. و رسيدن به مكنت و مقام و نام، حاضر اند ماد
در » تجزيـه افغانسـتان  «ي  در دوران جنايتكـاران جهـادي و طـالبي، زمزمـه     اگر
كشـور تـا امـروز، بلنـدتر و      اشـغال شـد، از    ي خون و خيانت آنان گـم مـي   هنگامه

  شود.    تر از هر زمان ديگر شنيده مي شرمانه بي
ها آنهـا را  تركشـور  استعمار از قديم تا حال سعي داشته تـا بـراي بلعيـدن سـهل    
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متالشي كنند. دور نرويم، در بيست سال گذشته امريكا و متحدانش فقـط بـا تجزيـه    
اتحاد شوروي و يوگوسالوي كه سنن حماسـي در جنـگ ضـد فاشيسـتي داشـتند،      

   )1(توانستند هر قسمت را تحت نفوذ اقتصادي، سياسي و نظامي خود درآورند. 
ري مـردم مـا خـود را مستأصـل     تجاوزكاران روسي كه در برابر مقاومت سرتاس

دند؛ رژيـم  شان از جنس رشيد دوستم را براي تجزيه افغانستان علم كر  ديدند، سگان
ي سـگ جنگـي جنايتكـاران جهـادي از     هـا   و سـال  88ي ها  فاشيستي ايران در سال
غرب افغانستان را به ايران وصـل   جات و اش خواست تا هزاره مزدوران شيعه و هزاره

تاجكستان «حاكم در تاجكستان نوكر شان احمدشاه مسعود را به ايجاد كنند؛ ارتجاع 
به مزدوران طالبش براي اعالم دولتي در جنوب » آي سا آي«تشويق كردند، و » بزرگ

نويسـد كـه    كشور مشورت دادند. احمد رشيد افغانستان شناس نامدار پاكستاني مـي 
را رد كردنـد. امـا ايـن از    غيره به او گفتنـد كـه پيشـنهاد تجزيـه      دوستم، مسعود و

شـود كـه بـه خـاطر      اطالعي احمد رشيد از ماهيت جنايتكاران مذكور ناشي مـي  بي
قدرت، آمادگي و استعداد هر خيانت و حتي تجزيـه افغانسـتان را داشـتند. چـاكران     

ناموسي عليه هموطنان شان ابا نورزند، چرا بـه   بيگانه كه از هيچگونه جنايتكاري و بي
شاخ و دم دنيا  شدن خود به بهاي تجزيه افغانستان نروند؟ كدام غول بيپيشواز حاكم 

به خبرنگاري مشهور و در ارتباط با موضوعي آنچنان خطيـر و حيـاتي از نظـر يـك     
دهد؟ آنان هر اندازه كودن و جاهل، آنقدر زرنـگ هسـتند كـه     ملت، پاسخ مثبت مي

شـان   خ بـر تـابوت مـتعفن   ستان، آخرين مـي بدانند تصديق علني و صريح تجزيه افغان
خواهد بود. واقعيت اينست كه هم اين جنايتكاران و هـم اربابـان روسـي، ايرانـي و     

ي همه اقوام، اوالً تجزيه بعيد اسـت   دانستند كه به علت مخالفت قاطعانه پاكستاني مي
ان را ش  يعياشي برا آكنده از عيش و اييونرفرمااً در صورت عملي شدن، ادامه و ثاني

  تضمين نخواهد كرد. 

 

  طلبان چراغ سبز امريكا به تجزيه
 

اش را نـزد   نشـانده  امريكا كه در عراق خود را شكست خورده و حكومت دسـت 
منفور و خاين يافت، راه تسلط بر آن را در دامن زدن جنگ مذهبي (سـني   آنجامردم 

و شيعه) ديد، در افغانستان هـم دانسـت كـه اگـر بـا نصـب حكـومتي متشـكل از         
جنايتكاران جهادي و طالبي نشـود، بهتـرين راه اثبـات ابرقـدرتي و نيـل بـه منـافع        



 3 مسئله مل� و خاینان مل�

چـين)، تجزيـه    اش (محاصـره  استراتژيك اقتصادي (نفت و گـاز منطقـه) و سياسـي   
افغانستان است. اين نقشه خاينانه نخستين بار از سوي رابرت بلك ويل سـفير سـابق   
امريكا در هند برمال گرديد كه نوشت امريكا بـراي پايـان دادن بـه بحـران خوبسـت      
افغانستان را به دو كشور تقسيم كند، مناطقي در جنوب را به طالبان واگذارد و مناطق 

  ه اقوام ديگر.  شمالي و مركزي را ب
آيده نماينده ملل متحـد در امـور افغانسـتان جنـگ      قبالً پيتر گالبريت معاون كاي

ها را دشمن اقوام غيرپشتون خواند كه امريكا  امريكا را نبرد عليه قوم پشتون و پشتون
  هاي جنوب افغانستان دفاع كند.  تواند از آنان در برابر پشتون مي

رئيس جمهور اوباما: در جسـتجوي  «ي  تين در مقالههمزمان با او كورا سول گلدس
تجزيه افغانستان را يگانه راه نجات امريكا از شكسـت و گريـز از   » يك مسعود جديد

     داند. اش مي افغانستان و حفظ منافع منطقوي
ي ديپلمات امريكايي هرچنـد زيـر فشـار حساسـيت شـديد مـردم مـا بـا          نوشته
روبرو شد و صداي بلك ويل و گالبريت خوابيد و هاي گسترده منابع مختلف   مخالفت

هاي سبز امريكـا، افـراد تجزيـه طلـب      امريكا قضيه را علنا دنبال نكرد ولي اين چراغ
را » تجزيـه افغانسـتان  «تر ساخت. آنـان طـرح    اي و ولدالواواك را جري يآ ولدالسي

گرمي اتكا به اي جار زدند و با دل عادي و ساده و عملي، به هر وسيله منحيث يك امر
   )2(ها از پا نشينند.  امريكا و ايران، قرار نيست به اين زودي

 

 طلبان قومپرستان و تجزيه

  ساالران اند همان جنايت
  

زند چنگ انداختن آنـان بـه    طلبان مهر باطل و خيانت مي آنچه بالفاصله به تجزيه
دامن پر خون مسعود و رباني و مزاري و دوستم و... اسـت. ايـن سـوراخ لعنـت در     

بيارايند يا القاب  عبدالههاي شان از دور پيداست ولو خود را به غلظت داكتر  سياست
طلبـي را   شـد تجزيـه   ويزند. به همين لحاظ ميهاي خود را به گردن بيا علمي و نوشته

خيانـت را   ملع ن ديده و از آن درگذشت. ولي چونبخشي از تومار طويل خيانت آنا
كند بر آن به اختصـار مكـث    اند ايجاب مي باال نموده» مسئله ملي«مزورانه زير شعار 

  كنيم. 
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ها  اعمال ستم پشتونهاي طالبان و  طلبان با تاكيد مظلوم نمايانه روي جنايت تجزيه
هاي سـتمكش   ها بدون تمايز بين طالبان و حاكمان خاين پشتون و توده پشتون غير بر

ناپذير جلوه دهند و در اين مـورد   اهند طرح خيانت را موجه و اجتنابخو پشتون، مي
هـاي پشـتون را    تاخت و تاز دارند كه روي شونيست آميز بر مردم پشتون چنان جنون

  كنند.  سفيد مي
هـا را   كـه پشـتون    آنان به وجود ملـت در افغانسـتان بـاور ندارنـد و در حـالي     

نامنـد، اقـوام غيرپشـتون را در     افتاده و تمدن ستيز و... مـي  اي از قبايل عقب مجموعه
  بينند كه راهي ندارند جز جدايي!   سطحي باالتر مي

چنـد مقولــه اســت   ،تجزيــه» مســتدل«و » علمـي «دسـتاويز خاينــان در توجيــه  
  اندازيم.   كه به آنها نگاهي مي

 

  ملت 
 

شناسان  آن (طايفه، قوم و...) بين جامعه هاي اتنيكي ماقبل در تعريف ملت و گروه
  توافق كامل وجود ندارد. 

به نظر ما، سرگردان ساختن خود در تعريف ملت و تفاوت آن با قوم و قبيلـه و...  
المللي مردم اين و آن سرزمين،  بدون توجه به تاريخ و واقعيت سياسي، حقوقي و بين

ــه   كــار تنهــا كســاني اســت كــه ب
ــي درازي روده ــاي بــ ــان  هــ پايــ

دارنـد،   خوش مـي   دل» روشنفكرانه«
خواهند گـامي در تغييـر وضـع     نمي

ــاپيش   ــد و در پيش ــود بگذارن موج
مبارزه برحق مردم براي رهايي قـرار  
گيرند تا ثمراتش بار ديگـر توسـط   
خاينان مذهبي و غيرمذهبي به يغمـا  
نرود. براي رهبران بزرگ انقالبي اين 

سـتمديده   كه فالن و بهمـان مـردم  
حايز حق تعيين سرنوشـت نيسـت،   

معنا بوده است. براي آنان معيار اصلي ملت بودن گروهي از مردم، عبارت  مردود و بي

گرايانه و نـه   برخوردي قوم

از منظر دموكراسي و مردم 

دوســتي بــه مســئله ملــي و 

مقدم دانسـتن آن نسـبت بـه    

ــي در   ــتقرار دموكراسـ اسـ

فـرد يـا    ،افغانستان مسـتقل 

جمع را بـه قعـر سـهمگين    

 .كندترين خيانت پرتاب مي
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  بود از مبارزه آنان برضد ستم. 
باري، تعريفي كه هرچند پاسخگوي جوانبي از ايـن مفهـوم نيسـت امـا محققـان      

د: جماعتي پايدار كه در اثر عوامل باش ورزند از استالين مي پرشماري بر آن استناد مي
تاريخي تركيب يافته و بر اساس اشتراك زبان، سرزمين، زندگي اقتصادي و ساختمان 

   )3(شود، به وجود آمده است.  روحي كه به شكل اشتراك فرهنگي منعكس مي
داري در جهان مسلط بوده و  كه از حدود پنج قرن به اينسو سرمايه با توجه به اين

هاي اخير سرتاسـر كـره زمـين را در نورديـده اسـت،       ني شدن آن در دههروند جها
هـا بـا مختصـات معـين، صـورت ملـت و يـا         توان گفت كه تقريباً تمامي مليـت  مي

پرستان، همانطور كه طايفـه و   خالف تصور ملت )4(اند.  ولت را به خود گرفتهدـ  ملت
، ملـت نيـز   نـد رفت شمار ميقبيله و قوم اشكال اساسي و حاصل زندگي بدوي بشر به 

ـ هميشه وجود نداشـته و در   ـ و نه ذهني اي عيني ابدي نبوده و چنانكه به مثابه پديده
شود، با سـپري گرديـدن آن مرحلـه از     مرحله معيني از تاريخ تكامل جامعه ظاهر مي

  ميان خواهد رفت. 
 

  ملت افغانستان؟  
 

از هزارها سال قبـل بـا عبـور از    ساكنان افغانستان ما مانند ساكنان اكثر كشورها 
اي از زنـدگي و كـار    دوران غار نشيني و شكار و اهلي كردن حيوانات وارد مرحلـه 

ها داده و سـرانجام   ها به مليت شان را به قبيله و اتحاد قبيله ها جاي   شوند كه طايفه مي
هـاي   دولتـي بـا ويژگـي   ـ  داري، اقوام مختلف را به ملت ايههاي سرم با پيدايش جوانه

  منحصر به خود متحول كرده است. 
تـوان يافـت كـه     در جهان كنوني به استثناي سه چهار ملت، هيچ ملتـي را نمـي  

متشكل از يك زبان، يك فرهنگ، يك دين و يا يـك مليـت باشـد. لـذا يـك ملـت       
 بـار را نه بر مبناي دين، زبان، رنگ پوست (نژاد) بلكه بايـد بـه اعت   )5(دولت) ـ  (ملت

  معيارهاي جغرافيايي، سياسي و تاريخي تعريف و تشخيص كرد. 
يك خطي، همزمان و متـوازن نبـوده    ،نكته مهمتر اينست كه رشد و تكامل جوامع

اي كنـدتر پيمـوده يـا     تر و پـاره  ها پروسه ملت شدن را سريع است. شماري از مليت
عكس ادعـاي  پيمايند. اين در مـورد مسـتعمرات بيشـتر صـادق اسـت زيـرا بـر        مي

، »آور دموكراسـي «استعمارپسندانه كه تجاوز امريكا و اروپا در كشورهاي عقب مانده 
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دانند، استعمار و امپرياليزم همواره سـد تكامـل و    مي» پيشرفت دهنده«و » ساز تمدن«
اند. لذا ناهمگوني رشد در برخي جوامـع   ترقي اقتصادي و اجتماعي اين كشورها بوده

هاي مختلف يـك   ها همراه است. مضاف بر اين در كشور با ويژگي تر و بيشتر و بغرنج
تواند داشته باشد. مثالً افغانستان  هاي ايجاد ملت نقش بارزتر مي يا دو مولفه بين مولفه

رود و در  ترين كشور جهان به شمار مي كه از نظر اجتماعي و اقتصادي پسمانده با آن
دولت آن با تـاريخ  ـ  و ايجاد ملت ،)6(باشد  داري چشمگير مي آن روابط ما قبل سرمايه

ها در غرب همسان نيست، قرنهاست منحيث كشوري مشخص بـين   دولتـ  ايجاد ملت
كشورهاي جهان هويت داشته و از سوي آنها به رسميت شناخته شده اسـت. امـروز   

اي فرمايشـي، هسـتي ملـت     صرفاً يك روشنفكر مشكوك يـا ماليخوليـا يـا نويسـنده    
  بيند. بخواهد   افغانستان را در دو قرن اخير نمي

هاي اتنيكي افغانستان به ملت، به جاي حيـات اقتصـادي و رشـد     در تكامل گروه
داري و بازار واحد، تاريخ و فرهنـگ و حراسـت از سـرزمين مشـترك، اثـر       سرمايه

سترگي داشته است. به گواهي تاريخ، با تجـاوز بيگانگـان بـر ايـن سـرزمين، تمـام       
انـد تـا از يكپـارچگي و     ستادههاي آن پشتون وغيرپشتون يك دل و يك جان اي   مليت

تبهكار بنيادگرا  هايها را باندو ساير مليت و پشتون هزاره با خون يافتهقوام  وحدت
خواهند نابود روشنفكر خود مي خوارانمخصوصاً جيره ياري به و شيعه سني از جنس

 .كنند
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شان افغانستان دفاع كنند. نثار خـون مـردم پشـتون و هـزاره و      استقالل خانه مشترك
تاجيك و ازبك و... در اين راه، وجود ملت افغانستان متشـكل از اقـوام مختلـف را    

اسـت كـه   هها، رسوم و مذاهب مختلف قرن  بانتثبيت كرده است. اقوام افغانستان با ز
هـاي طاقـت فرسـا، سـرزمين خـود را افغانسـتان         احساس ستم ملي و رنج رغم علي
تاجيك، هزاره، ازبك و...ـ هيچ كـدام  ـ   هاي غيرپشتون  دانند. در طول تاريخ، مليت مي

افكنـي پـرچم و    اند. اگر خيانت عظيم نفاق به تاجيكستان، ايران و ازبكستان پناه نبرده
هـا   ستگي ملـي قـوام يافتـه بـا خـون مليـت      بود، همب ها و طالبان نمي خلق و جهادي

هاي متعدد منجمله تكامل اقوام آن به ملت بـه معنـاي    توانست كشور را در عرصه مي
  دقيق كلمه قوياً به پيش براند. 

توان عاملي تعيين كننده در ملت شدن قلمـداد كـرد.    دولت شدن را نميـ  اما ملت
ا آنكه كشوري مشخص ندارند، در زمينه ها در ايران، عراق، تركيه و سوريه ب مثالً كرد

 اقتصادي، سياسي، آگاهي ملي و بالخاصه مبارزات پيگير و باشكوه براي آزادي و بـر 
هاي فاشيستي اسالمي در ايران و عراق و رژيم فاشيستي سكيوالر در تركيه  ضد رژيم

ـ      ها پيشرفته و سوريه، فرسنگ اب تر از ملت افغانستان اند و بنـابر ايـن ملـت بـه حس
لـت را كسـب كـرده باشـند. هكـذا      دوـ  روند بدون آنكـه هنـوز موقعيـت ملـت     مي

» ملت از دولت و دولت از ملـت «به خودي خود به معناي به اصطالح » دولتـ  ملت«
و يگانگي بين آن دو نيست. اين كه يك دولت چقدر از منويات و اراده اكثريت ملت 

مـه كـه طرفـدار اسـتقالل و     كند منوط اسـت بـه ماهيـت هيئـت حاك     نمايندگي مي
  كشي.  دموكراسي اند يا بنيادگرايي و آزادي

انـد.   ها از بستر مبارزه ضد استعماري سر بلند كرده  از اوايل قرن بيستم اغلب ملت
اي  سامورا ميشل رهبر انقالبي نبرد آزاديبخش موزمبيق عليه امپرياليزم پرتگـال جملـه  

عين جريان » بريم تا به مثابه يك ملت تولد يابيم. ما قبايل را از ميان مي«معروف دارد: 
كند كه  در پيكار ضد فرانسوي الجزاير و ساير كشورهاي افريقايي و آسيايي صدق مي

مردم آنها هنوز تمام شرايط ملت شدن را بر پايـه تعريـف اسـتالين نداشـتند. مـردم      
اي را برضـد   افغانستان غير از سه جنگ ضد انگليسي، تاريخ جنگ مقاومت متحدانـه 

سوسيال امپرياليزم دارند كه با وجود خرابكاري باندهاي جهادي، در رشد اقوام ما به 
  است.  ملت بيگمان نقش قابل توجهي بازي كرده

روشنفكران تجزيه طلب پيرو امريكا بر آن اند كه مردم موزمبيق، الجزايـر، كـرد،   
د و ندارند زيرا هيچكدام ملت فلسطين يا افغانستان حق مبارزه براي استقالل را نداشتن
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در افغانستان گفت تا » ملت سازي«اند! امريكا يكي از وظايفش را  نشده بودند يا نشده
اش را به دلخواه خود در وطن ما كوبيده و مبـارزه بـراي اسـتقالل را     ي تسلطها ميخ
معني وانمود سازد. چونان تامين دموكراسـي، تكامـل اجتمـاعي افغانسـتان بـراي       بي
وجـود قبيلـه گرايـي در    » اي آي سـي «ريكا نيز واجد اهميت نيست. برعكس بـراي  ام

انطباق با كشت خشخاش و توليد و قاچاق هرويين است كـه در آن دخيـل ميباشـد.    
روشنفكراني كه با انكار هويت ملي و ملت بودن ما مبارزه استقالل طلبانـه را بيهـوده   

دارنـد كـه    ا وقاحتي باورنكردني ابراز مـي گيرند و ب الهام مي» اي آي سي«ميخوانند از 
ي دايمي نظامي امريكا به نفع ماست تا براي ها اي، حضور پايگاه منحيث كشوري قبيله

الخير در شاهراه ترقيات آتـي   كند كه بعد بتوانيم مع» دولت سازي«و » ملت سازي«ما 
كـه   ليروان شويم؛ اينهمه پافشاري ما به اسـتقالل بـالي جـان مـا گرديـده در حـا      

كشورهاي اسالمي و غير اسالمي كه در آنهـا امريكـا نيـروي نظـامي دارد انكشـاف      
ي جهان شرايط مساعد نيسـت،   اند. ضمنا از آنجايي كه در كشورهاي عقب مانده يافته

بناء دموكراسي بايد توسط امريكا وارد كشورهاي مذكور گردد و براي دريافـت ايـن   
ن استقالل و دموكراسي يكي را انتخـاب كننـد!   كاال (دموكراسي) الزم است مردم بي

در داخل و خارج كشور شب و روز در كار اند تا مردم مـا  » اي آي سي«عوامل وطني 
 را قانع سازند كه براي رسيدن به پيشرفت و نيكبختي و دموكراسي، بهتر اسـت ايـن  

  همه تاكيد روي استقالل را در طاق بلند بگذارند. 
كه گريبانگير مردم است، آنان روشـنفكراني را كـه بـه     اي اما با وصف هر فاجعه

هـا)، ارجـي قايـل     رهايي افغانستان از انقياد سياسي و نظامي امريكا (ايجـاد پايگـاه  
دانند كه بدون  شناسند. مردم ما مي نيستند، به مثابه جاسوسان و سرسپردگان امريكا مي

، »پيشـرفت «و » سـي اوكردم«و » آزادي«ي بيگانگـان خواهنـد مانـد و     استقالل بـرده 
سـتاند؛   وقـت بخواهـد آنهـا را پـس مـي      اش هر اي خواهند بود كه اعطا كننده جيفه

دانند كه چنانچه آزادي دادني نه كه گرفتني است دموكراسـي و بهـروزي را هـم     مي
  كنند و آنها را بايد با اتكا به خود به دست آورد.  بيگانگان هديه نمي

 

  ستم ملي 
 

، بـه  )7(هـا   آيا ستم ملي يعني ستم از سوي حاكمان يك مليت (قوم) بر بقيه مليت
  سخن ديگر ستم پشتون بر غيرپشتون واقعيت دارد؟ 
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  در پاسخ به اين سوال رويهمرفته با سه جريان فكري مواجهيم: 
هاي پشتون كه يك سره منكر ستم ملي اند  تر شونيست يا دقيق ها ناسيوناليست يكي

روند بر آن اند كه اگر ستمي هم بـود يـا هسـت امـري      و برخي از آنان كه پيشتر مي
   )8(رود!  به شمار مي» هاي افغانستان سردار قوم«طبيعي است چرا كه قوم پشتون 
به اينسو تمامي حكام افغانسـتان منسـوب بـه     ابداليو از آنجايي كه از احمدشاه 

دانند  اند، لذا حاكميت در اين سرزمين را حق بالمنازع قوم پشتون مي قوم پشتون بوده
و در شرايط فعلي معتقدند كه چون طالبان (بدون توجه به افكار غيرانسـاني و قـرون   

كـه اغلـب   ») آي اس آي«و» اي آي سـي «شـان بـه    پيدايش و وابستگيوسطايي و منشأ 
اند، پس دين بزرگي به گردن مردم افغانستان  پشتون اند براي راندن بيگانگان بپاخاسته

دهند كه مسـتوجب احتـرام و    مردم افغانستان را تشكيل مي» مقاومت مسلح«دارند و 
آوري از طالبان دفاع  طرز تهوعنيست كه به وتكريم اند. از سركردگان روشنفكران شو

شـميان،  ها اله كي، پوهاند اسحق نگارگر، داكتر خليل كنند بايد از داكتر روستار تره  مي
... نام برد كـه  و »تاند« ،»بينوا« ،»افغانټـول «هاي  صافي و... و سايت  اله جنرال رحمت

ماننـد.   هاي متعفن ضد پشـتون پـس نمـي    در لجن پاشي بر مردم غيرپشتون از سايت
   )9(شود.  ها هم باد مي ويروس قومپرستي از رسانه

تر و حادتر از آنچه است و حـل   اي بزرگ قومپرستاني كه ستم ملي را مسئله دوم
پشتون كـه پـس از تجـاوز     دهند. قومپرستان غير آن را در صدر همه مصائب نشان مي

توسـط ايـران و   كشـند، قـبال    اي شاخ و پنجـه مـي   سابقه امريكا به كشور به طرز بي
تاجيكستان و روسيه و تركيه براي دامن زدن تفرقه قومي تا حد تجزيه افغانسـتان وچ  

شدند. يك خارجي كه به سرشت قومگرايان حامي رژيم ايران آشنا نباشد و زبـان   مي
ها را ببيند، خواهد پنداشت كه نمايندگان قوم ستمگر  جهادي اينان عليه پشتونـ  خادي
شد   قليت اند و نه برعكس. اگر مولوي خالص آنقدر خوار و عليل ميهاي در ا بر قوم

نمايند كـه  » ثابت«خواهند  اقوام بنامد، قومپرستان غيرپشتون مي» سردار«كه پشتون را 
هـاي افغانسـتان انـد! در مـورد هيسـتري       قـوم » سردار«قوم تاجيك، هزاره يا ازبك 

ـ  ناسيوناليستي آنان همين كافي است كه به يك رهـزن  دسـت بيمقـدار    امي و آلـت ع
چسبيده و خالف مدارك بيشـمار تـاريخي، بـا رنـگ و روغـن       ـسقو بچهـ     انگليس

بود و نـه عامـل   » اله خادم دين رسول«كه » مهم«سازند  مي» شخصيتي«ماليدن، از وي 
كنند كه بچه سقو نه يك جاهل  را نشخوار مي )10( خليلي اهللا هاي خليل انگليس، و ياوه

اش  شود كه اگر سلطنت مدبرانـه  تصوير مي» عياري از خراسان«و دزد سرگردنه بلكه 
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  هايي كه در انتظار افغانستان نبود!  كرد، چه پيشرفت دوام مي
نيست پشتون با ديدن تجليل از بچه سقو، به جوشش وجهت نيست كه يك شو بي
هايي مانند امير عبدالرحمن برخيزد.  آيد تا به دفاع به همان اندازه سبك از چهره در مي

قومپرسـتي  حكمي كامالً درست است كه قومپرستي پشتوني، قومپرستي ضد پشتون و 
هـاي   نيسـت وكند. به ايـن سـبب شو   مچين مير پشتوني را قها ضد پشتون قومپرستي
هاي ضد پشتون هردو در مطرح شدن خيانت تجزيه افغانسـتان   پشتون و ناسيوناليست

بيشـتر از زمـان امپراتـوري    » تفرقه انداز و حكومت كن«سهيم اند. سياست انگليسي 
امريكا، پاكستان و رژيـم جنايتكـار ايـران در     انگليس، امروز شاه سياست اشغالگران

هاي پشتون كه زير فشـار قومپرسـتان غيرپشـتون قـرار      نيستوباشد. شو  افغانستان مي
، حمايت مالكـان  فروشند تا در صورت تجزيه گيرند، خود را به امريكا و پاكستان مي

دمـوكراتيزم   نيزم پشتون جايش را بـه وشان را داشته باشند. اگر شو اي و جهاني منطقه
ندهد، دستجات قومپرست ضد پشتون را با تكيه بر ايران، روسيه، تركيه و يا امريكـا،  
به انفصال از پيكره افغانستان شيرك خواهـد سـاخت. قـدر مسـلم ايـن اسـت كـه        

دو گرايش، بدون فروختن خود به قدرتي اجنبي قادر نخواهند بود آواز  طرفداران هر
عملي كردن آن. وقتي قومپرستي از هر نوعي و زير هر  دهند چه رسد به تجزيه را سر
جـاي  » حـل مسـئله ملـي   «نامي منجمله 

مبارزه عليـه اشـغال و مافيـاي نظـامي،     
اقتصادي و سياسي حـاكم را بگيـرد، در   

گردد  نهايت به تجزيه افغانستان منجر مي
بخصوص در شرايط جاري كه امريكـا و  
ايــران و پاكســتان، تقســيم مــيهن مــا را 

ترين راه غلبه بـرآن بـراي مقاصـد     آسان
توسعه طلبانه و استعماري خود تشخيص 

انــد. از اينجاســت كــه معتقــديم   كــرده
گرايانــه و نــه از منظــر  برخــوردي قــوم

دموكراسي و مردم دوستي به مسـئله ملـي و مقـدم دانسـتن آن نسـبت بـه اسـتقرار        
پرتـاب   خيانـت ترين  دموكراسي در افغانستان مستقل، فرد يا جمع را به قعر سهمگين

  كند.  مي
ها شاهد مبارزه اقليت قومي معين براي احقاق حـق تعيـين    نافغانستان در طول قر

ــه   ــله بـ ــه بالفاصـ آنچـ

طلبان مهر باطل و  تجزيه

ــت مــي ــگ خيان ــد چن زن

 انداختن آنان به دامن پـر 

خون مسـعود و ربـاني و   

ــتم و...   ــزاري و دوسـ مـ

 .است
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سرنوشت نبوده و مسـئله ملـي از آن   
ـ  دت كـه در مـثال ايـران،    ابرام و ح

ــي   ــره م ــد و غي ــه، هن ــيم،  تركي بين
برخوردار نيست. به همين دليل حـل  
آن براي دولتي دموكراتيك و متكـي  

 بسيار سهل خواهد بود.  ها به توده

راه حل ستم ملي در افغانستان  ما
ي  دالنـه را فقط و فقط در مبارزه هم

ـ  هـا    كه قرن اقوام پشتون وغيرپشتون 
باهم و شريك در غم و شـادي هـم   
زيسته اندـ براي خـروج اشـغالگران   
امريكايي و متحدان، سرنگوني رژيـم  

ملي، جزئي دانيم. زيرا حل مسئله ستم   مافيايي جهادي، و استقرار دموكراسي ميسر مي
از كل انقالب دموكراتيك در كشور بوده و بدون سـرنگوني بنيادگرايـان و برقـراري    
دموكراسي اصيل، ستم ملي در هيچ بخشي از كشور پايان نخواهد گرفت. آنـاني كـه   
مبارزه براي حل مسئله ملي را بسيار بزرگ ساخته و آن را جدا و مقدم بر مبارزه براي 

شـان    سازند، در نهايت تجزيه طلباني اند كه دم مطرح مي رهايي سرتاسري افغانستان
ساالران و اسـتخبارات ايـران و امريكـا بسـته اسـت و از هـيچ لحـاظ         به دم جنايت

  ي دموكراتيك مردم غيرپشتون ما باشند. ها توانند ترجمان خواست نمي

 

  وحدت ملي 
 

» ت ملـي وحـد «هر كسي كه دلش به خاطر تحكيم ملت شدن اقوام افغانسـتان و  
تپد، اگر سوءنيتي در كار نباشد بايد به علت اصلي متزلـزل شـدن وحـدت ملـي      مي
ي آنان را به عنوان خاينان ملـي و تفرقـه    انديشيده و همه ـ اجنايات ساالران و شركـ 

آلود شـده   حدت ملي كه بيش از هر مفهومي لجنجو و سد وحدت ملي افشا سازد. و
ساالران و كـرزي آن را همچـون پوشـش مقاصـد      جنايتاز نادرشاه تا پوشاليان و  و

كنند، زماني  گاه و بيگاه با آب و تاب قلقله كرده و مي شان هر ي خاينانه و عوامفريبانه
شـان   مسـتقل و آزاديخـواه داشـته و در صـف    تواند كه ملت، دولتـي   مطرح بوده مي

حل درست و پايـدار مسـئله   

ملي صـرفا در چهـارچوب   

دولتــي واقعــا مســتقل و   

پذير است دموكراتيك تحقق

زيرا وقتي دولـت مافيـايي   

 نواحي فدرالباشد، در راس 

نه هرگز نماينـدگان مـردم   

بلكه رهزنان جنايتكار قرار 

 .خواهند گرفت
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سـتقالل،  سـاالران را نبيننـد. هـدف وحـدت ملـي غيـر از ا        سرخاينان و سرجنايت
سـاالران ثابـت    تواند باشـد. جنايـت   دموكراسي و عدالت اجتماعي چيز ديگري نمي

سه شعار اند. در نتيجه كساني كه مويد يكـي از ايـن خاينـان     اند كه دشمن هر نموده
نظر دهند چرا كه فهميده و نافهميده گوش به » وحدت ملي«باشند، حق ندارند درباره 

خواهند بود. آنان خواهان وحدت ملـت  » آي اس آي«يا  و» واواك«، »اي آي سي«فرمان 
خواهند ملت ما را  مي» وحدت ملي«باشند و به نام  نه بلكه خواهان وحدت خاينان مي

  تحت رهبري و دستور آن جانيان فرا بخوانند. 

 

  زاد و وحدت ملي  داكتر لعل
 

بـازي   كـي و پشـتون   داكتر لعل زاد بـا آنكـه بـه حـق بـه داكتـر روسـتار تـره        
هـاي ايجـاد وحـدت ملـي در      بحثي پيرامون راه«تازد، در  پوهاندعبدالحي حبيبي مي

اش با بانـد   سازد زيرا غير از دمك خروس رابطه ، خواننده را بيزار و نااميد مي»كشور
، درگير همان مرضي است كـه ديگـران را بـه آن مصـاب     )11(و مسعود» بابه مزاري«

  داند:   مي
دانشـمندان قبيلـه گـراي     زياد روشنفكران و مشكل اساسي يك تعداد«
سوراخ منـافع قبيلـة خـويش     ما اينست كه متاسفانه همه چيز را فقط از كشور

  » نمايند. "تحميل"خواهند آنرا بر ديگران  بررسي نموده و با اصرار مي
نماييد؟ نوشته  گرا را چرا معرفي نمي از كلي گويي چه فايده؟ آن روشنفكران قبيله

گرايي را در خود دارد. شما بـه شـيوه هـر ناسيوناليسـت      شكاف كالن قبيلهشما هم 
گرايـي   ايي پشتوني كرده و در بـاره قبيلـه  گر تان را فقط متوجه قبيله نظر توپخانه تنگ

روشـنفكر و  « دهيد. آيـا  گي و ازبكي و تاجيكي و... سكوت مرگبار به خرج مي هزاره
و بابـه دوسـتم و    دبابـه محقـق و بابـه مسـعو    و » بابه مزاري«ي كه افشاگر »دانشمند

دانشـمندان   روشـنفكران و «تواند به جنگ  هايي جنايتكار از اين قماش نباشد، مي بابه
هاي شما همان بوي غير قابل تحمل متصاعد اسـت   پشتوني برود؟ از گفته» گراي قبيله

  كي!  كه از داكتر روستار تره
ا جانيان غيرپشـتون اسـت كـه او را بـه     گرايي غيرپشتوني و مدارا ب و همين قبيله

  غلتاند:  تحريف و تخطئه فاحش تاريخ مي
نــه تنهــا  "افغانســتان"تــاريخ  هــا نشــان مــي دهــد كــه در تمــام بررســي«
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وحدت ملي وجود نداشته بلكه سراپا وحشت و دهشت  هيچگونه مظاهري از
مي افسانه ايست دل انگيز و گوشنواز كه فقط  كشور .. وحدت ملي در.بوده.

 "افغانسـتان "حـالي كـه تـاريخ     توان آنرا در گوش كودكان زمزمـه كـرد، در  
   »بيعدالتي با تمام اشكال آن. خون است و سراسر

اش  جـالدان قـومي  » سرا پا وحشـت و دهشـت  «زاد به نيت آن كه از اعمال  لعل
شـورد. غافـل از آن كـه بـا برخـورد       زبان مـي  صحبت نكرده باشد، بر كل تاريخ بي

  گشايد.   دان آن مي ه به تاريخ، تحريفگر خود راهش را به سوي زبالهناصادقان
الـه، در   هاي ضد انگليسي وحدت ملي نداشتيم؟ آيـا در دوران امـان   آيا در جنگ

مردم ما شور و حرارت كافي به نفع وحدت ملي به ميان نيامده بود و حتي در آستانه 
خود را بيان نداشتند؟ آيا در جنگ اش اقوام مختلف به پشتيباني از وي آمادگي  سقوط

  انگيخته بود؟  ضد روسي، وحدت ملي اقوام ما تحسين همگان را بر نه
سال چيست جـز خيانـت ميهنفروشـان     30علت آسيب ديدن وحدت ملي در اين

تـرين   مانـده  ها مخصوصـاً در عقـب   پرچمي و خلقي و باندهاي جهادي؟ نقش دولت
العاده است. بنـابر ايـن    ا سستي وحدت ملي فوقكشورها نظير افغانستان، در تحكيم ي

گرفتـه، بايـد   » سرا پـا وحشـت و دهشـت   «در مقاطعي هم كه جاي وحدت ملي را 
خواستند  ين مزدوران كجا ميهاي پرچمي و خلقي و جهادي را مقصر دانست. ا دولت
توانستند وحدت ملي ايجاد كنند؟ آقاي لعل زاد، آيـا از ملـت گاليـه داريـد و      يا مي

اگـر جـواب    )12(آشوبيد كه چرا عليه محشر جهادي و طالبان به طغيان نيامدنـد؟  ميبر
هاي ديگرتـان را   و بابه» ابه مزاريب«نمايد كه  اشد، احسنت! زيرا داللت بر آن ميبلي ب

رفت. امـا   شمريد كه سرشان بايد زير گيوتين طغيان مي آشاماني مي هم در صف خون
هـم بـا   هـاي حامـد كـرزي، شـما     »طالب جان«اين خوشخيالي است. متاسفانه رقم 

  پيمان داريد. » بد«بر ضد جنايت ساالران » خوب«ساالران  جنايت
هاي جهادي و سـركردگان آنهـا مـرادف خـون و خيانـت و فسـاد و       تاريخ باند

تان،  ي»بدبينانه«ايد. در همين ادعاي  ي است كه شما اشاره به آنها را زير زدهناموس بي
هاي تابنده قبـول  »قيادي«ها و... را بايد منحيث  ها و محقق البد حزب وحدت، مزاري

مشترك » امارت«بودند وچهار سال »وحدت«داشته باشيد كه با باندهاي ديگر پيشگام 
وحـدت  » حـزب وحـدت  «با نـام  » واواك« را داشتند! عالوتاً مگر هشت حزب شيعه

نبودند؟ اگر بگوييد نـه، در آن صـورت بايـد در    » مظاهر وحدت ملي«نداد؟ آيا اينها 
ي افغانسـتان   پشتون را هم دشـمنان قسـم خـورده   ن پشتون، رهزنان غيرپهلوي رهزنا



 14 ۱۳۹۰ عقرب، ۷۰ مسلسل ، شمارهام زنـپی ضمیمه

ارزيابي كنيد تا برخورد شما به تاريخ ما مشخص و صادقانه شده و روشنفكران آگـاه  
  تان را جدي بگيرند.  هاي اقوام حرف

  روي از افشاي قاتالن:  گويي جهت طفره بازهم كلي
ــد از« ــرزي و نباي ــته و دار ك ــا    دس ــور م ــه در كش ــت ك ــع داش اش توق

 "جلوكش"اين كه يك نيروي بالقوه مردمي آنها را  دموكراسي بياورند، مگر
  » كند!

يا  عبدالهو داكتر » جبهه ملي«كدام است؟ اگر » نيروي بالقوه مردمي«راستي؟ اين 
ها شبانه روز آنان را به صـفت   محقق يا دوستم يا دژخيمي از اين جنس را (كه رسانه

 تـان را از  دانيد، الزم بود راه نمي» جلوكش«پندانند)  و يگانه الترناتيو مي» اپوزيسيون«
  نموديد.   راه خاينان موصوف جدا مي

  نويسيد:   زاده و لطيف پدرام نيست كه مي شور قومپرستي شما كمتر از عوض نبي
ــين « ــومي "هم ــازي ق ــورده و     "ب ــم خ ــمنان قس ــروز دش ــه ام ــت ك اس

ايدئولوژيك سرخ، سياه، سبز و سفيد ديروزي (ظاهرشاه، سياف، گالبـزوي،  
  » صف واحد قرارداده است. مالراكتي وعلومي) را بهم پيوند و در يك

زاد، يا شما به راستي خواب هستيد يا خـود را بـه جهـل مركـب      آقاي داكتر لعل
مسـتقيم يـا   » سياف، گالبـزوي، مـال راكتـي و علـومي    «زنيد. اوالً كه جنايتكاران  مي

اگـر  تشـريف دارنـد. شـما     عبدالـه به سـركردگي مسـتر   » جبهه ملي«غيرمستقيم در 

نه بلكه وحدت » وحدت ملي«وحدت دژخيمان جهادي با ميهنفروشان پرچمي، 

.خاينان ملي است براي تفرقه ملي و ادامه استبداد تبهكاران مافيايي زير چتر امريكا  
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را از يك سر مجمع خاينان بررسـي  » جبهه ملي«داشتيد  رويكردي نجيبانه به مسئله مي
فـردا كـه در مسـابقه اراذل بـراي قـدرت،      هاي آن را. ثانيا  كرديد نه صرفاً پشتون مي

قـرار  » در يـك صـف واحـد   «محمد و... ليلي و غيره با مثال دوستم و عطامحقق و خ
  گيرند، آن صف، صفي ناپاك نخواهد بود؟ 

  اي دروغين و عوامفريبانه:   لفاظي
  بسيج نيروهاي بالقوه مردمي يگانه تضـميني  افشاي جنايات تاريخي و«

 عمـر  عبدالرحمن تـا مـال   است در جهت جلوگيري از وحشت ملي (آنچه از
  » اتفاق افتاده)، ايجاد دولت ملي و رسيدن به وحدت ملي!

بابه مزاري و بابه خليلي و بابه خدايداد و بابه » افشاي جنايات تاريخي«همان نوع 
  ايد؟   و... كه شما ارائه داشتهكشتمند 

باندهاي غيرپشتون را در چهار سال امـارت خـون و   تعيين كننده بود كه كارنامه 
از عبـدالرحمن تـا   » وحشـت ملـي  «شكافتيد تا صال براي نگاشتن تـاريخ   خيانت مي

شـد. يادتـان    مالعمر و سياف و گلبدين و... صميمانه و افغانستان دوستانه فهميده مي
ـ  باشد آقاي لعل فغانسـتان  ا«زاد كه جنايات عبدالرحمن در ارجمندترين كتاب تاريخ 
از غبارـ مستند است و جنايات طالبان و مالعمر هم در هزاران كتاب » در مسير تاريخ

ائـتالف  «و مقاله و فلم آمده زيرا روزگار روزگار طالبان كوبي و نصـب جنايتكـاران   
خواست پيرامون ماهيت آنان خيلي گفتـه شـود    افغانستان بود و امريكا نمي در» شمال

ناميـده  » قهرمان ملـي «تشكيل داده و يكي از ايشان را هم » دولت«كه با تكيه بر آنان 
ظم دريغ دژخيمان جهادي و پوشالي است كه بخش اع بود. اما بحث بر سر افشاي بي

فرسايند كه خطري ندارد  آلوده عليه طالبان قلم مي نويسندگان وطني و خارجي كه تب
هاي جهاني و ملي است، اما از نوشـتن راجـع بـه     خوشايند امريكا و مافيا و رسانه و

زنند. جملـه را اگـر بخواهيـد     با بيشرمي عجيبي گريز مي» ائتالف شمال«جنايتكاران 
  فارغ از جنايتكار نوازي باشد بايد اين طور تعديل نماييد:  

افشاي جنايات تاريخي و بسيج نيروهاي بالقوه مردمي يگانه تضـميني اسـت در   «
عبـدالرحمن تـا مالعمـر و از مـزاري تـا       وحشت ملي آن چه از جهت جلوگيري از

و... و از  عبدالـه خليلي و محقـق و دوسـتم و مسـعود و ربـاني و قـانوني و داكتـر       
گالبزوي تا علومي و پنجشيري و كشتمند و... اتفـاق افتـاده، ايجـاد دولـت ملـي و      

  » رسيدن به وحدت ملي!
پشـتون از   ر باطن خواستار حذف قومهاي شما باشد و د البته اگر اين ظاهر حرف
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  ايست كه تصريح بفرماييد.   افغانستان باشيد، نكته
  وار است: »واواك« افكني شما تفرقه

بـه مسـئله فلسـطين و      شـمال شـباهت زيـادي    پروژه اسكان نـاقلين در «
  » مناطق اشغالي دارد! هاي يهودي نشين در اعمار شهرك

هاي اسرائيلي در فلسطين با ناقلين  آباد شهر است! مقايسه شهرك عليايد كه  شنيده
دهد كه غير از آن كه بدتر از مرتجعان ظاهرشاهي و  شمال را كسي به خود اجازه مي

داودشــاهي تــاريخ را بــه نفــع خــود 
كند؛ از ماهيـت رژيـم    كاري مي دست

صهيونيستي و مبارزات مردم فلسـطين  
زاد اگـر   برد. آقـاي لعـل   هم بويي نمي

ايد كـه تـا بـه     زده» نو«بگوييد حرفي 
حال گفته نشده بود، حق با شماسـت.  

پر و پا و  آنقدر بي» نو«ولي اين حرف 
آميز است كه هر عالقمند تاريخ  اغراق

ــا   ــاين ب ــحك و در تب ــانش را مض بي
داند. اين تشبيه همان قـدر   حقيقت مي

بدطينتانه و شيطاني اسـت كـه تشـبيه    
به يهود و هرات بـه  ها در هرات  هزاره

  ». اراده«فلسطين، در روزنامه 
در بالغ بـر يـك قـرن پـيش كـه      

ناقلين را  شوونيستي عبدالرحمن پروژه
ــان  ــا آن راه انــداخت، مــردم محــل ب

درآميخته و كال در صلح و صفا زندگي داشتند. ناقلين به هر حال از كشور و ملـت و  
دين ديگري نبودند؛ از همان آغاز مردم شـمال آنـان را بـه چشـم بيگانـه، متجـاوز،       

قبـل از   ديدند و به همين علت تا ها از ديد فلسطينيان) نمي اشغالگر (مثل صهيونيست
شــرارت ميهنفروشــان پرچمــي و خلقــي و بخصــوص خاينــان جهــادي، خبــري از 
برخوردهاي وخيم بين مردم محل و ناقلين نبود. مسئله بنيـادي كـه يـك پژوهشـگر     
راستكار بر آن تمركز دهد اينست كه چگونه خاينان سي سال اخير اقوام را بـه جـان   

ي نغـزي   اش موعظه هاي زشت قومبازيالرغم آن همه  ليزاد ع هم انداختند. داكتر لعل

يك نظام چه فـدرالي چـه   

 جمهوري، شاهي...متمركز، 

فقط شكل نظام اسـت و نـه   

عنـي ايـن كـه    ، يماهيت آن

مردمي يا ضد مردمي است 

و چه افرادي بر سـرقدرت  

ــتان  ــه افغانسـ ــد. اينكـ انـ

فــدرالي باشــد يــا غيــر آن، 

همانند واويالي گوشخراش 

برســـر نظـــام رياســـتي و 

ــوعي   ــدارتي، موضــ صــ

ساختگي و حامل اغراضـي  

 .خاينانه است
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  دارد: » وحدت ملي«هم در باب 
ــن در    « ــوز وط ــنفكران دلس ــي روش ــه اساس ــود را   وظيف ــرايط موج ش

روشـــنگري، ايجـــاد فضـــاي اعتمـــاد و فرهنـــگ تحمـــل و عـــدم تحميـــل 
 توانـد از  هاي ذهني) دانسته ومعتقدم كـه چنـين فضـائي فقـط مـي      شرط (پيش

معذرت خواهي از هـر آنچـه در گذشـته     طريق گذشت، دلجويي، اعتراف و
  اتفاق افتاده، ميسر گردد. 

طرفه است: دلجوئي، اعتراف و معذرت خواهي از طرف  اين جاده دو
روشنفكران قـومي كـه حاكمـان آن جنايـت كـرده و گذشـت و بخشـش از        
طرف روشنفكران اقوامي كه مورد ظلم و بيعدالتي قرار گرفتـه انـد. فقـط در    

هاي ذهني وحدت ملي بين روشـنفكران كشـور را    زمينهتوان  اين صورت مي
    »فراهم ساخت.

نشسـت.   تـان بـه دل مـي    بوديد تا انـدرز  ري ضدقومپرستي ميكاش صاحب تفك
هـاي از عبـدالرحمن تـا     متعلق به قوم پشتون بار جنايـت » سوز وطن روشنفكران دل«

تـا ربـاني و    سقو هاي بچه كنند چنان كه جنايت مالعمر را بر دوش خود احساس نمي
مسعود ربطي به روشنفكران مترقي تاجك و شمالي ما ندارد. عموما، نه قـوم پشـتون   

ورزد و نه اقوام غير پشتون فـرد فـرد پشـتون را     به فرد فرد اقوام غير پشتون كينه مي
مطـرح نيسـت. ولـي از    » ي، اعتراف ومعذرت خواهييدلجو«شمارند. پس  دشمن مي
خون مردم ما را بـر آسـتين دارنـد، هرگـز نبايـد از       هاي كساني كه قطره سوي ديگر

سياف و انوري و عطا محمد و گلبـدين و مالعمـر و    مجازات معاف گردند. رباني و
 ي، اعتـراف و يدلجـو «و غيره را ولو هزار بار هـم  و چكري  عبدالهمحقق و قانوني و 

  بخشيد.  كنندـ مردم افغانستان به هيچوجه نخواهند كنند ـ كه نمي» معذرت خواهي
ها، بچـه   ها، مالعمرها، گلبدين ايم روشنفكراني كه به اميرعبدالرحمن ما دايما گفته
و هــا  و... باليــده و خيانــت هــا دوســتمهــا، مســعودها،  هــا، محقــق ســقوها، مــزاري

ب شـوند كـه   نقـا  شان را توجيه نمايند، بايد به مثابه مرتجعاني مرضي بـي  هاي جنايت
و... و هـر بانـد   » واواك«، »آي اس آي«، »موسـاد «، »اي آي سي«آمادگي ذوب شدن در 

جنايت پيشه مذهبي، هر رژيم ضد ملي را داشته و دارند. تنهـا روشـنفكراني كـه بـا     
پوشاليان و جهاديان پشتون و غيرپشتون همكاسه نبوده و آنان را بدون قيـد و شـرط   

ي  ي مبـارزه  شـالوده  بر »وحدت ملي«توانند در راه ايجاد  دانند، مي متهم به خيانت مي
  استقالل خواهانه و ضد بنيادگرايي سهمي شايسته ادا كنند. 
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بازي كامران ميرهزار (مدير كابـل پـرس) را بـه     زماني در مشاجره با هزاره» راوا«
ون تبـار را  چالش طلبيد كه ما زير هر اعالميه با شديدترين لحن عليه جنايتكاران پشت

گذاريم به شرطي كه يك اعالميه عليه جنايتكاران هزاره و غير  كه او بنويسد امضا مي
  پشتون را هم او (كامران ميرهزار) امضا كند. 

به هر حال به خاطر روشن شدن غل و غش در موضع شما يا ما، آن خواسـت از  
  نماييم:   كامران ميرهزار را تكرار مي

رحمن و مالعمـر و  يك بيانيه انشا كنيد حاكي از جنايتكار و خـاين بـودن عبـدال   
آنرا با افتخار امضا كند و يكي هم » راوا«گالبزوي و علومي و سياف و گلبدين و... تا 

و خدايـداد و   عبدالـه سقو گرفتـه تـا مـزاري و خليلـي و      بنويسيد كه در آن از بچه 
پنجشيري و كشتمند و قانوني و... را جاني و خيانتكار شناخته و رابطه داشتن با آنـان  

  كنيد.  فتي تلقي ميرا بيشرا
روشن خواهيد ساخت كه » ضد ديپلماتيك«گيري  با صرفاً و صرفاً يكچنين موضع

  ها و... همراه نيستيد.  ها و محقق ها، رباني ديوانه تان نسوخته و با شفيع  وجدان
 

    روشنفكران قومپرست
 

نظـرات  زاد مكثي داشتيم. اكنون براي بازتر شدن مسايل مطروحه، به  بر داكتر لعل
ي افغانسـتان را بـر    تا از آنان شعار تجزيهشويم كه دو ز قومپرستاني دقيق ميسه تن ا

  لب دارند. 
 

    طلبان ضدپشتون لطيف پدرام زبان تجزيه
 

ي  م در كالبـد شـاريده و تكيـده   طوري كه اشاره رفت، مقارن تهاجم امريكا كه د
روشنفكران و سـخنگويان آن  دميد و بار ديگر به قدرت رسانيده شد، » ائتالف شمال«

وضع را براي سر دادن نواي شوم قومپرستي تا سـرحد تجزيـه افغانسـتان مسـاعدتر     
يافتند. مشهورترين نماينده اينان لطيف پدرام كه جاسوسي براي ايران، پـادوي بـراي   

اي بـودن همـه را در    الدين رباني، سابقه خادي و خوشخانه احمدشاه مسعود و برهان
هايي دارد  ، حرف»ي ملي افغانستان كنگره«، در مقام رئيس به اصطالح خود جمع دارد

هـاي خـاين جهـادي و غيرجهـادي و      كه در واقـع حـرف دل همـه افـراد و گـروه     
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افغانسـتان كشـور   «طلبان غيرپشتون است و بنابرين مكثي بر يـك مصـاحبه او    تجزيه
نمايي و  ضوالت، فاضلتوجه به ف ، بي»انديشه و پيكار«به نقل از سايت » جوانان است

  مفيد خواهد بود.  ،)13(اش »روشنفكري«هاي اكت
او از اينكه پيشتر رك و پررويانه از تجزيه افغانستان سخن گفته بود، با احسـاس  

  كند:   خوف و خجلت حاال از آن حاشا مي
با خطر تجزيه مواجه خواهد شد چيزي كه كنگره ملـي بـا   افغانستان «...

   »!آن مخالف است
جنوب را به طالبـان  «اش زبانزد خرد و كالن است. او گفته كه  خواهي ولي تجزيه

» و نظامي دموكراتيـك فـدرال  هواداران كنگره ملي «و نيز سايت   )14(»كنم واگذار مي
اي از نـوع اوبـاش    بيقرار تجزيه افغانستان و فحاشي به مردم پشتون اسـت، فحاشـي  

   )15(.پشتون و ضد پشتون در يوتيوب
اينسـت كـه از   جهادي ـ  لطيف پدرام و مجموع خاينان خادي گير يك مرض دامن

كنند ولي از سوي ديگر در  سو افغانستان را تحت سلطه امريكا و ناتو تعريف مي يك
شود دروغ گفتـه و در تحليـل    همين چهارچوب خواستار اصالحات اند كه ثابت مي

اند. اينان فدراليزم خـود را در توكـل     نهايي چشم اميد به اشغالگران و نوكران دوخته
  بينند.  لي عملي ميبه امريكا و دولت پوشا

 

  طلبي   فدراليزم، نام ديگر تجزيه
 

  به نظر لطيف پدرام: 
المللي در امر تحقق اهـداف مطـرح شـده در     رژيم كابل و ائتالف بين«

اند، چيزي باقي نمانده يا در اختيار ما نيسـت؛   شكست خورده "بن"كنفرانس 
   »جز يك دولت ناكام و سرافكندگي كشوري كه آزادي و استقالل ندارد.

ترين افراد هم آشكار است كه وقتي افغانستان اسـتقالل و آزادي نداشـته    بر عامي
بيگانگـان و   باشد هيچ چيز ندارد و ازينرو مبارزه براي اسـتقالل و آزادي از چنگـال  

ي نه فقط يك مليت و قوم  ترين وظيفه است، وظيفه ترين و مبرم هاي شان اساسي سگ
 كه جميع ساكنان اين مرز و بوم. ليكن براي خاين جهادي، در اين شرايط،

است.... بگذاريد در شرق و غرب، شمال و  "راه فدرال"راه حل همانا «
مثـال آقـاي    جنوب مردم روساي فدرالي خود را انتخاب كنند.... اگر به طور
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گيرند، مردم آنهـا را   به هر دليلي راي مي  yيا  xحكمتيار يا آقاي مالعمر يا 
كننــد... انتخــاب شــوند. بهتــر اســت مــردم در ايالــت خــود در    انتخــاب مــي

گـذاري، و اختيـار عمـل داشـته      فـدرال حـق قـانون   چهارچوب يـك سيسـتم   
   )16( »باشند.

و غيره » خودمختاري«و چه » فدراليزم«چه » ها راه حل«جنجال و مناقشه روي اين 
در افغانستاني تحت اشغال و دولتي نامنهاد مركب از سرمايه داران دالل و فئوداالن و 

ــادي   ــتي اي ــي«مش و » يا آي س
ــت » آي اس آي«و » واواك« چيس

جز تمكين به وضـع موجـود و   
تالش در سهيم شدن در دولـت  

  مافيايي؟ 
اين طبيعي اسـت چـرا كـه    
خرك و درك موجود، او را بـه  
جاي پوساندن در كـنج زنـدان،   
اجازه داده براي رئيس جمهـور  
شدن و وكيل شدن خـود را بـه   
ــا و   ــذارد. امريكـ ــايش گـ نمـ

اي  هر فرد و گروه سياسي را عزيز خواهند داشت كه هر مسئله ساالران جهادي جنايت
سـاالران   اي خواست اسـتقالل و محاكمـه جنايـت   را مطرح و بزرگ بسازند به استثن

  جهادي و شركا. 
را كه آقاي خادي همچون درمان سحرآميز دردهاي مـردم و بـرآورده   » فدراليزم«

اي از  زي نيست جز مدل و شيوهانگارد چي هاي افغانستان مي قوم» ملي«شدن خواست 
ها و اختيارات و مناسبات قدرت مركزي  اداره دولتي و تعيين حدود و ثغور صالحيت
هـاي نـواحي داراي پارلمـان، كابينـه و      با نواحي مختلف كشور كه معموال حكومت

  باشند.  هاي خود مي وزارتخانه
شكل نظام اسـت  ولي يك نظام چه فدرالي چه متمركز، جمهوري، شاهي،... فقط 

يعني اين كه مردمي يا ضد مردمي است و چه افرادي بـر سـرقدرت    .و نه ماهيت آن
كه افغانستان فدرالي باشد يا غير آن، همانند واويالي گوشخراش برسر نظـام   اين ،اند

رياستي و صدارتي، موضوعي ساختگي و حامل اغراضي خاينانه است؛ غير از آنكـه  

ترين جنايتكاران بخشودن پلشت

ــانگر  ــاريخ، بي ــزرگ و «ت روح ب

مـردم مـا نيسـت.    » سعه صـدر 

ي مردم ما عليه  شورش متحدانه

و آدمكشان از هر قوم و مذهب 

، اراده »روح بزرگ«زبان، بيانگر 

ــياري و   ــه، هش ــدالت خواهان ع

 .نگري آنان خواهد بودآينده
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اي نظامي، اقتصادي، سياسي اسـت، عمـال راه را بـراي    رنگ كردن مافي» دموكراسي«
كند. مادام كه رژيم مافيايي جهادي برپاسـت (حتـي اگـر     تجزيه افغانستان هموار مي

اشغال هم مطرح نباشد) كه از نفر اول و سـخنگويانش گرفتـه تـا تمـامي وزيـران و      
مردم  ست واش بوي خون و پول و فساد باال»مقامات مسئول«سفيران و واليان و غيره 

اي  درماني تقال دارند، نظام فـدرالي چـه معجـزه    در گردابي از ناامني، گرسنگي و بي
خواهد كرد؟ مگر گردانندگان نظام فدرالي همين خاينان و جانيان شـش قاتـه فاسـد    
نخواهند بود؟ مگر با فدرالي شدن نظام، اينان ساطور خـود را بـه زمـين گذاشـته و     

شد؟ حل درست و پايدار مسئله ملي صرفا در چهـارچوب   ها خواهند تبديل به فرشته
پذير است زيرا وقتي دولت مافيايي باشد، در  دولتي واقعا مستقل و دموكراتيك تحقق

راس نواحي فدرال، نه هرگز نمايندگان مردم بلكه رهزنـان جنايتكـار قـرار خواهنـد     
دي با هـم  اند و ضمن همدستي، تضادهاي شدي گرفت كه چون مزه قدرت را چشيده

انـد، در   دارند و از همه مهمتر از پيدايش تا حال به مزدوري به بيگانگـان خـو كـرده   
ها بناي امتياز طلبي بيشتر از مركز و بريدن از افغانستان و پيوستن بـا   نخستين فرصت

مثال ايران، پاكستان و اين و آن جمهوري آسياي مركزي را خواهنـد گذاشـت. بـراي    
رسـد، در   هاي معيني دشوار بـه نظـر مـي    مروز بلعيدن واليتهاي مذكور اگر ا دولت

منشي مجيدها، ارسال  ها، خان همدردها، عبدالحق شفق شرايطي كه عطامحمدها، جمعه
پيشـه از ايـن    ساالراني جنايـت  ها و هرويين كريم براهويها،  آغا شيرزي گلها،  جمال

ر باشند، در وچ كـردن  تري برخوردا اس نظام فدرالي از اختيارات وسيعدست، بر اس
  هاي خود به سوي تجزيه افغانستان درنگ نخواهند كرد.  سگ

دانند كه با تحقق  ، نمي»نه ملت داريم و نه دولت ملي«ها كه معتقدند  لطيف پدرام
، روند از پراكندگي به تمركز و از واحدهاي مستقل و مجزا به يك سرزمين »فدراليزم«

انند، اما جذبـه قـدرت و اطاعـت از امـر اربابـان      د شود؟ مي مي و ملت واحد، كندتر
» فـدراليزم «تر از اين بـا سـاز    دارد بيخودانه آنان را وا مي  داخلي و خارجي است كه

نايبي رهبر گروهي از ميهنفروشـان پرچمـي    عبداله رقصيده و عربده كشند. دوستش،
  نويسد:   مي» آينده«خود را به يابوگري زده و در سايت 

ي مبتنـي بـر   لياز فدراليزم ياد ميكنند. به يقين اگر دولت فدرا ها برخي«
هـا بـه وجـود آيـد،      اصول دموكراتيك و ضـامن دفـاع از منـافع تمـام مليـت     

موثرترين شكل دولت در رابطـه بـا انكشـاف سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي       
 "منطقـه  آن يـا  ايـن  مختـار  خود دولت"ها خواهد بود، ولي اگر زير نام  مليت
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در   ت منظـور باشـد،  محال و مناطق در رعيتي ـ ارباب جابرانه مناسبات احياي
 مناســبات تــداوام جهــت در هــا خلــق تمطالبــا از اســتفادهءواقعيــت امــر سو

   ».كرد افشاء جديت با را آن بايد كه طبقاتيست استثماري
بـرادر حفـيظ منصـور و شـركا     اگر رفقا لطيف پدرام و دوستم و » ها برخي«اين 
خواهنـد ولـي آقـاي نـايبي      مـي » فـدراليزم « چشم همگان كيانند؟ اينان پيش نيستند،

مبتنـي بـر اصـول    «ميهنفروش گويي كور مادرزاد باشـد كـه نبينـد فـدراليزم آنـان      
؟ خيـر، خـوب   »هـا  سوءاستفاده از مطالبـات خلـق  «است يا » دموكراتيك و ضامن...

و بـه  » مدبرانـه «ي آن را »جديت افشـا  با«پرده از فدراليزم يا  اما فعال دفاع بي بيند مي
  كند.  رفقا و برادران تشخيص نمي» جبهه ملي«صالح 

پيش از پاك شدن خاك وطن از لوث خاينان و استقرار دموكراسي در افغانستان، 
باشـد كـه از نظـام     ساالراني مي چاك كردن براي نظام فدرالي، خدمت به جنايت سينه

هـا در حاكميـت و    سي و شركت دادن وسيع تودهفدرالي نه هرگز براي تامين دموكرا
گري و ستمگري بيشتر سود خواهند برد؛ كمـك   اعتالي فرهنگي آنان كه براي خيانت

داران دالل است كه قلمروهاي خود را داشته باشند تا قـانوني و   به فئوداالن و سرمايه
هـاي قـاروني    تر، بچاپند و بيندوزند و بعد هم كه تاريخ ورق خورد با ثروت فارغبال

بـرادران  «حكومـت  » حـق «براي هرزگي به خارج بروند. آنان براي كاهش دردسـر،  
دارنـد تـا همـه     مالعمر و حقاني و گلبدين را نيز در مناطق معين محفوظ مي» آزرده

  هم به قدر وسع و بسان كفتار به جان مردم ما افتيده و خرمستي كنند. با
بينـد.   يـن بـراي ملتـي نـامراد نمـي     يك خاين خادي ـ جهادي خوابي بهتـر از ا  

ــدين و حقــاني و مالكــان    ــان و گلب ــا طالب ــاني ب ــه هــر تب او و نظــايرش حاضــر ب
ــ   تجزيـه افغانسـتان  ـ تـرين خيانـت     پاكستاني آنان انـد تـا بـه قيمـت نابخشـودني     

ــه     ــد ك ــف آرن ــه ك ــران را ب ــم اي ــا و رژي ــته و دل امريك ــدرت داش ــه ق دســتي ب
افغانستاني نامتحـد و درگيـر منازعـات قـومي و مـذهبي و زبـاني، كمـال مطلـوب         
هر دو است. امـا خـالف روياهـاي خـوش او بـر زانـوي امريكـا، مقـدرات مـردم          

و مـال   عبدالـه پـر مالعمـر و مـال گلبـدين و مـال داكتـر        افغانستان در دست خـون 
لطيـف پـدرام و سـاير جانيــان نخواهـد بـود. مثـل مــردم مصـر و تـونس كـه بــا          

دانـي تـاريخ    شـان را بـه چتـل    خيزشي شكوهمند حاكمـان ميهنفـروش كشـورهاي   
ــت  ــود دژخيمــان  فرســتادند، مــردم افغانســتان هــم روزي بارگــاه خــون و خيان آل

  جهادي و طالبي را بر سر خود و خاندان شان خراب كردني اند. 
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  افريقاي جنوبي و افغانستان
  

  گذارد نگراني دارد كه:  ما كه جنوب را به طالبان وامي خاين
ي  بــي نگــاه انتقــادي بــه گذشــته و پــوزش طلبــي از اعمــال ناشايســته «

ي حيثيـت از   هـا و اعـاده   تـرين تغييـر در موضـعگيري    خويش، بدون كوچك
تـوان بـه صـلح،     چگونه مـي  "ياب هاي حقيقت كميسيون"قربانيان با برگزاري 

  » ثبات و آشتي ملي رسيد؟
را » نگاه انتقادي به گذشته و پوزش طلبـي از... «بود بايد  ر نميها اگر او قومپرستي

قبل از همه شامل حال جنايتكاران جهادي رباني، مسعود، دوسـتم و... و خـودش بـا    
همراهي دوستم به ه دوي براي رباني و مسعود و تجاوز ب گري، سگ ي خادي تاريخچه

» فراموشـي «هاي طالبـان ولـي    دانست. انگشت گذاردن بر جنايت خانواده اكبرباي مي
ماهيـت اشخاصـي اسـت كـه سـوراخ       هاي دژخيمـان جهـادي، نمايـانگر    تبهكاري

  قومپرستي، تجزيه طلبي و وابستگي به ايران را در پيشاني دارند. 
راه انداختـه و قبرسـتاني    ي قصاباني كه در كابل حمـام خـون بـه    بدون محاكمه

سـخن گفـت؟   » صلح، ثبات و آشـتي ملـي  «توان از  خوفناك ساختندش، چگونه مي
خاينان جهادي و پرچمي و خلقي در ولسي جرگه زير همين شعار، قانون برائت خود 

زمـاني  » يـاب  هـاي حقيقـت   ن كميسيو«را از تعقيب و محاكمه به تصويب رسانيدند. 
ساالران طالبي و جهادي منجمله  د بود كه تمامي سرجنايتدروغي عوامفريبانه نخواهن

توانند با تكيـه   هاي زندان قرار گيرند. نه قومپرستان پشتون مي لطيف پدرام پشت ميله
هاي غير پشتون از محاكمه و مجازات برهند و نه جنايتكاران  هاي جهادي روي جنايت

هاي خود  شرفباختگيها و  يهاي طالبان را برگ ساتر خونخور جهادي قادر اند جنايت
  سازند. 

  ساالران:  صورت ديگر دفاع غير مستقيم از جنايت
تـرين و   ي پـاك  داريـم كـه بـه وسـيله     "يـاب   هاي حقيقـت  كميسيون"«
هاي سياسي، ملـي، مـذهبي    ترين شهروندان و شخصيت ترين و خوشنام صالح

يـاب كميسـيوني بـراي بـاز شـدن       شود. كميسـيون حقيقـت   كشور رهبري مي
ها، اعترافات صادقانه به اشتباهات و گناهان و پوزش خواسـتن   ها و كينه عقده

ي طالبـان بـه    ن است. چرا خطر برگشت دوبـاره ي قربانيا از قربانيان و خانواده
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ي تـاريخي نـداريم،    قدرت وجود دارد؟ يك دلـيلش ايـن اسـت كـه حافظـه     
شـد و   كي، امين و... نقد مي ي جمعي نداريم، اگر اشتباهات دولت تره حافظه

هايي كه بعـد از رژيـم و    گرفت، اگر اشتباهات گروه در اختيار مردم قرار مي
گرديد،  شد، اگر عدالت انتقالي جاري مي آفتابي مي دولت به قدرت رسيدند

كردنـد كـه طالبـان بـه همـين سـادگي بـه قـدرت          مردم امروز موافقـت نمـي  
  » برگردند.

هـا،   عبدالـه هـا،   هـا، ربـاني   ها، محقـق  ؟ تحت حاكميت سياف»ها كميسيون«كدام 
ردژخيمان چطور ها و بقيه س ها، قانوني ها، رنجبرها، گالبزوي ها، علومي ها، دوستم فهيم

تـرين   تـرين و خوشـنام   تـرين و صـالح   ي پـاك  به وسيله«هايي  ممكن است كميسيون
  رهبري شوند؟ » ها شهروندان و شخصيت

انـد و اگـر احيانـا      به تعبير وي، افراد نامبرده مرتكب جنايات ضدبشـري نشـده  
دل مـردم   سر زده باشد، به موقع به آنها برخورد خواهند نمود تا بيشـتر در » اشتباهي«

داند طنـاب   دهد چون مي ناميده كم اهميت جلوه مي» اشتباه« جا گيرند! او جنايات را
هـا و... را بـاال كشـد، بـر گـردن       ها، دوستم ها، خليلي ها، رباني ي سياف داري كه تنه

  خودش هم به حساب همزاد آنان حلقه شدني خواهد بود. 
گوينـد در   قـي اسـت كـه مـي    او زبان تمام عيار جالدان جهادي و پرچمي و خل

اش دخالـت بيگانـه بـوده و     بين برادران بروز كرد كه عامل اصلي» مشكالتي«گذشته 
حـق دارنـد در   » فرزندان خلق زحمـتكش « معصوم جهادي و» قياديان«آنان به عنوان 

و اسالم شان را » كمونيزم«اين كشور فرمان برانند! و ديديم كه عمال هم اختالف بين 
  آغوش يكديگر لميدند.  در» جبهه ملي«شان زده و در  بيني هاي در سوراخ

هـم  » اعترافات صادقانه به اشتباهات گذشـته و... «اگر به فرض محال آنان لب به 
بگشايند، اين، اعترافات آدمكشاني خواهد بود كه هيچ انسـاني را بـه رحـم نخواهـد     

رافات بايـد بگوينـد   در آنان يافت شود، در آخر اعت» غيرت«آورد. و اگر سرمويي از 
ترين چنـواري   بر سر قبرهاي قربانيان شان را تحمل نكرده، مستحق فجيع  ادامه زندگي

  اند. 
ــ   است. اما با تجاهلي خادي» طالبانخطر برگشت دوباره «طلب ما پريشان  تجزيه

آورد كه برگشت طالبان چيرگـي دوبـاره سـياهي بـر سـفيدي       جهادي به رويش نمي
ساالران جهادي و نظاميـان امريكـايي و    مردم در جهنم سياه جنايتنيست. هم اكنون 

توانند بدتر از آن را ايجاد  مصيبتي گرفتار اند كه طالبان مزدور نمي هاي وطني در سگ
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هايي  جهت نيست كه بخش كنند. بي
از مردم به جان رسـيده، طالبـان را   

دهنـد.   بر فاجعه جاري ترجيح مـي 
هـول از برگشــت طالبــان و تاييــد  
مافياي حاضر تنها از يـك ذهنيـت   

  خادي ـ جهادي ساخته است. 
و معلــوم نيســت او از كجــا و 
بنابر چه تحقيقي مدعيست مردم ما 

طالبـان بـه   «دارنـد كـه   » موافقت«
؟ »برگردنـد همين سادگي به قدرت 

اگر به راستي چنين است چـرا بـا   
رعايت يك اصل اوليه دموكراسـي  

  دارند؟ » موافقت« كند زيرا مردم به آن استقبال نمي» برگشت دوباره طالبان« از
كارد خيانت و فساد دولت مافيايي بدون ترديـد بـه اسـتخوان مـردم افغانسـتان      

ـ  سال توحش قرون وسـطايي فاشيسـت   رسيده، معذلك چهار اي بيسـواد را از يـاد   ه
متعدد سنجش طرفـداري از طالبـان، حـاكي از غيرقابـل قبـول بـودن        اند. آمار نبرده
هاي كرام براي مردم ماست. اين ادعاي پوچ لطيف خان را نيز بايـد در راسـتاي    چلي

  تملق وي به طالبان و پاكستان فهميد. 

 

  مردم افغانستان
   ساالران را نمي بخشند جنايت
 

  دهد:   ادامه مي
ها، حداقل از زمان ظاهرشـاه بـه    ي اين رژيم حداقل اين است كه همه«
گرفتنـد و   يـاب قـرار مـي    هـاي حقيقـت   بايست مورد داوري كميسيون بعد مي

نمـا   شد، اشتباهات و جنايات انگشت بايست عدالت بر همه آنها جاري مي مي
شـدند چـرا    ها متوجه اعمال خود مي گرديدند، در آن صورت همه قدرت مي

شـوند در   گيرنـد و مجبـور مـي    دانستند روزي مورد بازپرس قـرار مـي   ه ميك
  » برابر مردم به اشتباهات خود اعتراف نمايند، و خواهان بخشايش شوند.

 كـه  تونس و مصر مردم مثل

 حاكمان شكوهمند يزشيخ با

 را شانيكشورها هنفروشيم

 فرسـتادند،  خيتار يدان چتل به

 يروز هـم  افغانسـتان  مردم

 آلـود  انـت يخ و خـون  بارگاه

 را يطالب و يجهاد مانيدژخ

 شـان  خانـدان  و خـود  سر بر

 .اند يكردن خراب
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آورد اينسـت كـه پـس از     از آنچه خود را تيـر مـي    شده» وكيل«جهادي  ـ  خادي
و » ممنـوع « بر قدرت نخستين چيزي كـه بالفاصـله   ها تهاجم امريكا و نصب جهادي

دهي خاينان جهادي بود كـه خـون    اعالم و به باد فراموشي سپرده شد، حساب» جرم«
آورد كه وقتي آمـرانش   اش را به جام كردند؛ خود را تير مي كابل و هفتاد هزار باشنده

داشـتند خواسـتند تـا     قدرت را گرفتند، با هرچه در چنته تطميع و تهديـد و تجـاوز  
نطفه خفه كنند. هنگامي كه اينان با غريو ماللي جويـا در   خواهي را در صداي عدالت

لويه جرگه به لرزه درآمدند، از يكسر تنبان و پيراهن دريدند كه چطور دختري جوان 
كند. بعد هم كه ديدنـد صـداي او    جرئت به خرج داده و آنان را جنايتكار خطاب مي

  رسانيدند. » تصويب«قانون برائت خود و شركا را به  صداي اكثريت خاموش است، 
بندد زيرا عالوه بـر تعهـداتش بـا تبهكـاران خـادي و       او چشم بر اين مسايل مي

ي جنايتكاران سه دهه اخير، خودش  ي محاكمه جهادي، آگاه است كه در روز خجسته
نيز با داغ خادي و جهادي و واواكي در پس و پشـتش، در صـف اول متهمـان و در    

اسـتاد  د حاجي پاينده محمد، استاد الماس، استاد اغبـر،  كنار استاد امين فاطمي، استا
اسـتاد  استاد جگدلك، اسـتاد گالبـزوي،    استاد جرئت،استاد مالعزت،  استاد راكتي،

استاد نوانديش، استاد علومي و استادان معـزز ديگـر نشـانده خواهـد شـد؛ او      گذر، 
ايـد همـراه   داشـت، ب  وجـود مـي  » عدالت انتقالي«آگاهست كه اگر نشاني از اجراي 

بود و با وصف چشـم پـارگي خـادي،     اش در كنج زندان زنجير پيچ مي برادران ديني
داشت كه خود را براي رياست جمهوري يـا ولسـي جرگـه كانديـد      روي آن را نمي

  نمايد.  
كنـد بـا صـحبت از     ، تصور مـي  اي، مثل نكتايي زدن و فيلسوف نمايي خوشخانه

اش  ـ جهادي خواهد توانست ماهيت خادي» ياب حقيقتكميسيون «و » عدالت انتقالي«
اظهـار  «و » شـعر «لوح را بـا   اي ساده را بپوشاند. اشتباه او اينست كه شايد بتوان عده

و از فرط حقارت حتي آشنايي با محمـود دولـت آبـادي، اسـماعيل     » معلومات ادبي
  توان.  يداله رويايي و... فريفت اما تاريخ و آنهم تاريخ سي سال اخير را نمي خويي،

 

    عفو يا مجازات؟
 

اسـت در   "عفـو "مان هم داريم، لذتي كـه در   در دساتير ديني و عرفي«
ها زياد اسـت،   نيست. يقين داريم كه قدرت بخشندگي در افغانستاني "انتقام"
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ببخشـند. ايـن مـردم (مـردم افغانسـتاني)        اند دشمن و قاتل خود را هم توانسته
منــد  هـا تــاريخ  روح بـزرگ و ســعه صـدر دارنــد. مهــم ايـن اســت كــه درس   

)Historizätit (بتواننــد روشــني و درســتي بــه را آنهــا آينــدگان تــا شــوند 
   ».بگيرند پند و بخوانند
، ورد »ملنگـي «و » عرفـاني «، »اسـالمي «، »دوستانه انسان«هاي سركاري  اين حرف

كليه سرتبهكاران و روشـنفكراني اسـت كـه نـه زن و اوالد خودشـان قربـاني       كالم 
و نه آن شرف و وجدان را دارند كه از آنچـه    اند  ناموس جهادي شده آشامان بي خون

ها هزار هموطن دختر و زن و پسـر و جـوان ايـن سـرزمين آورده،      جالدان بر سر ده
دل شان زبانه كشد. البتـه مكـررا    اي مقدس عليه خاينان در  كينه دگرگون شده و قوغ

غرور و سازشكار هستند كه  غيرت و بي قدر بي بايد گفت كه روشنفكران ياد شده، آن
آرند و اين لئامـت را بـا    هم شده باشند، دم برنمي  ها هتك ناموس ولو توسط جهادي

  نمايند.   و... ماستمالي مي» فراموش كردن گذشته«و » وحدت ملي«و » لذت عفو«
شـان خـون و خيانـت سـر      اريخ ديده نشده اصحاب قدرتي كه از سر تا پايدر ت

 كرده، بدون محاكمه و مجازات در جامعـه رهـا شـوند تـا بـر پايـه امكانـات و        مي
شان به ستمگري و درنده خويي، به زور يك دولت خارجي مجددا بـه قـدرت    عادت

  چنگ بيندازند. 
ري محكوم به اعدام شـدند و در  در محكمه نورنبرگ اغلب گردانندگان رژيم هيتل

ي مردمي حاكميت داشتند، خاينان و قاتالن بخشـوده  ها كشورهاي ديگر هم كه رژيم
هايي قرار گيرند كه بتوانند گذشته را احياء  نشده و اجازه نيافتند بار ديگر در موقعيت

  كنند. 

 

    جنايت ساالران و نژادپرستان افريقاي جنوبي
 

جهادي ديگر قادر است بين نژادپرستان سفيد پوست افريقـاي   ـ آيا او يا هرخادي
جنوبي فقط دو سه نفر به پليدي سياف، ربـاني، گلبـدين، خليلـي، صـديق چكـري،      
محقق، انوري، سروري، گالبزوي، شهنواز تني، مال عمر، مال قلم الـدين، مـال حكـيم    

كليـدي افريقـاي   مجاهد و... پيدا كند؟ وانگهي كدام يك از نژادپرستان در مقامـات  
توسط كرزي، شب و روز » رهبران جهادي«جنوبي گمارده شده و نلسن ماندال چونان 

  فرستاد؟  ي آنان صلوات مي و به هر مناسبتي به شخصيت و گذشته
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چنـــد مقايســـه  هـــر
افغانســتان بــا افريقــاي   

آور اســت،  جنــوبي خنــده
ــي ــي م ــا   ول ــه ب ــيم ك دان

كار آمدن نلسن ماندال  روي
و كنگــره ملــي افريقــا،   

ترين سـران رژيـم    برجسته
آپارتايد با صـراحت و بـه   

ــتم ــدت از سـ ــاي  شـ هـ
ي كه از سـوي   ا ژادپرستانهن

اقليت سـفيد بـر اكثريـت    
ــود،  ســياه ــه ب پوســت رفت

عذرخواهي كردنـد. ولـي   
ــاموس   ــذرخواهي در ق ع
جنايتكاران وطني از جنس 
پشتون و غيرپشتون نه تنها 
غايب است بلكه خـود را  

» قهرمان ملـي «و » تاج سر«
پندارنـد كـه از    مردمي مي

ي منحصر بـه    در افريقاي جنوبي نمونه» ابكميسيون حقيقت ي«آنان داغ جگر دارند. 
عملي نيسـت. شـايد افريقـاي     فردي است كه به هيچوجه در افغانستان قابل تعميم و

بود. » كميسيون حقيقت ياب«جنوبي كه تجربه حاكميت بنيادگرايان را نداشت نيازمند 
ي جهادي و طالبي  ساالران سه دهه و مخصوصا دهه جنايت» حقيقت«اما درافغانستان، 

  طلبد.  از پيش هيچ كس گم نشده و تمهيدات زيادي نمي
گرفـت، بـرادران طـالبي     اگر محاكمه و مجازات گريبان جنايتكاران جهادي را مي

تر از ميهنفروشان پرچمي و خلقي تـار و   تر و وسيع ي مردم سريع آنان با مشت كوبنده
  شان نباشند.   كه پدران پاكستاني آنان هم قادر به استعمال شدند طوري مار مي

؟ خير جناب لطيـف خـان، بـا تـداوم وحشـت      »ها قدرت بخشندگي افغانستاني«
به آخرش رسيد. مردم افغانستان » قدرت بخشندگي«جهادي پس از تهاجم امريكا، آن 

مافيـايي جهـادي    مادام كه رژيـم 

برپاست (حتي اگر اشغال هم مطرح 

نباشد) كه از نفر اول و سخنگويانش 

ران و سـفيران  گرفته تا تمامي وزي

مقامــــات «و واليــــان و غيــــره 

اش بوي خون و پول و فساد »مسئول

باالســت و مــردم در گردابــي از   

درماني تقـال   ناامني، گرسنگي و بي

اي  دارند، نظام فدرالي چه معجـزه 

خواهد كرد؟ مگر گردانندگان نظام 

فــدرالي همــين خاينــان و جانيــان 

قاته فاسد نخواهند بود؟ مگر با شش

شدن نظـام، اينـان سـاطور    فدرالي 

خود را به زمين گذاشته و تبديل به 

 ها خواهند شد؟فرشته
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حاكمه و مجازات را در م» لذت«، »تر از شهد انتقام است شيرين«المثلي كه  بنابر ضرب
بدون محاكمـه و مجـازات ممكـن نيسـت اعتمـاد مـردم       ». بخشندگي«بينند و نه  مي

كشيده به قانون و دموكراتيك بودن دولت ايجاد گردد؛ چرا ببخشند، ببخشند كـه   ستم
هاي بعدي، گذشته را چراغ راه  آنان فرمان رانند؟ ببخشند تا نسلتروريستان مجددا بر 

آينده نديده، خاينان را نشناسند 
و نتوانند مانع تكرار تـاريخ در  
مرز و بوم شان گردند؟ ببخشند 
ــه و    ــان آزادانـ ــه مجرمـ كـ

محاكمه بخرامند و در نتيجه  بي
هـا بـه    ها و جنايـت  ناموسي بي

حساب كل يك قوم و مـذهب  
گذاشته شده و برادر كشي بين 

هاي طوالني ادامه  اقوام تا مدت
  يابد؟  

ــت  ــودن پلش ــرين  بخش ت
روح «بيانگر جنايتكاران تاريخ، 
ي مردم ما عليه آدمكشـان از هـر    مردم ما نيست. شورش متحدانه» بزرگ و سعه صدر

هشـياري و   ، اراده عـدالت خواهانـه،  »روح بـزرگ «قوم و مـذهب و زبـان، بيـانگر    
  نگري آنان خواهد بود.  آينده

شـدن و...  » مند تاريخ«تواند اكت فيلسوف و متفكر نموده و از  چوكره جالدان مي
هـاي سـي سـال     بفرمايند. اما حقيقت ساده نزد مردم افغانستان اينست كه الاقل درس

شــده و آن عبارتســت از محاكمــه و مجــازات » منــد تــاريخ«اخيــر بــه حــد كــافي 
شان تا فردا دوباره در پنجال ربـاني،   ساالران به اضافه دالالن ادبي و مطبوعاتي جنايت

  م و ميراث خوران اين دجاالن گرفتار نيايند. سياف، محقق، خليلي، دوست

 

  ؟ »دانشگاه«پوهنتون يا 
 

و... كه توسـط  » دانشگاه«و » پوهنتون«نوشته بود كه غوغا روي كلمات » پيام زن«
و... بـا  » در دري« عوامل رژيم ايران پرتو نادري، لطيف پدرام، سميع حامد، منسوبين

ي در مـــا راه حـــل ســـتم ملـــ

ــط در   ــط و فق ــتان را فق افغانس

 ي اقوام پشتون ومدالنهمبارزه ه

هـا بـاهم و   ـ كه قرنغيرپشتون  

شريك در غم و شادي هم زيسته 

ـ بـراي خـروج اشـغالگران     اند

امريكايي و متحدان، سـرنگوني  

رژيم مافيايي جهادي و استقرار 

 .دانيمدموكراسي ميسر مي
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اي دقيقـا سياسـي و نـه صـرفا      شده مسئله سلسله جنباني رهنورد زرياب راه انداخته
فرهنگي و زباني است. در شرايط حاضر كه مزدوران وطني رژيـم ايـران در دولـت    
نفوذ دارند، دامن زدن و تقدم قايل شدن به اين مسايل اوال چاكري است بـه خاينـان   

ـ      كسـب اسـتقالل افغانسـتان و    مسلط زيرا توجه مردم را از وظيفـه اصـلي و مبـرم 
آب ريخـتن بـه آسـياب رژيـم     ثانيـا  سـازد، و   منحرف مي ـ  ختن رژيم مافياييبراندا
  ي ديني ايران است. تفاشيس

گرايان اتهامي هوايي نيست. مردم افغانسـتان شـاهدند   » دانشگاه«واواكي خواندن 
» تقدير«هاي  هاي رژيم ايران، رهنورد زرياب چگونه از شاخ اجنت» فرهنگي«كه ليدر 

» زيبـايي «كند و رنگـين سـپنتا چگونـه محـو      هايش افتخار مي شانه سفارت ايران بر
شود كه رژيم هم در پاسـخ، چنـد ده هـزار دالـر را در      حجاب اسالمي در ايران مي

مدعي شـد   البالي يك حجاب اسالمي به اين مرتد مسخ شده تحويل داد. او با تبختر
فهمـد كـه    نمي» رانكفورتمكتب ف«مبلغ را به وزارت ماليه فرستاد! اما پيرو كارتوني 

زد اساسي نيست، اساسي اينست كه واواك بـا   زد يا نمي ي ننگين را به جيب مي جيفه
ي ايران، چقدر بايـد او را   توجه به ستودن حجاب اسالمي اين كفن موهن زنان آزاده

شناخته كـه در   ها ها و رهنورد زرياب پست و سبك شخصيت از جنس كاظم كاظمي
حبيب، حميرا نگهت دسـتگير زاده، پرتـو    الهگذارد؛ سفرهاي اسد دستش پول نقد مي

و ساير محبوبان جمهوري اسالمي بـه ايـران رسـواي عـام و       )17(رزاق مامون نادري، 
كـه   آنان و اين هاي واليت فقيه به بخشي   خاص است. جزئيات برخورد رژيم و صله

بوسند باشد بجايش كه گپ بـه درازا   محمد، محقق، خليلي و... مي دهان آنان را عطا
  كشد.   مي

اي در  مذكور در آنجاست كه در عمـر خـود كلمـه   » فرهنگيان«وجداني  اثبات بي
هاي رژيم آخوندي به زبان نرانده انـد تـا هـم عالمـت همبسـتگي بـا        افشاي جنايت

بود و هم در آگاه ساختن مـردم   سياسي پر شان و شوكت ايران ميمبارزان و زندانيان 
  ما از ماهيت سبع ترين رژيم اسالمي دنيا، سهمي به حساب رود. 

» نويسـندگان «و » شـاعران «در عين حال جاسوسان فوق نسـبت بـه لشـكري از    
ي علميه قم (كاظم كاظمي، حسين محمدي، ضـيا قاسـمي،    ي واواك و حوزه پرورده

ظفري و...) نه تنها به مديحه سرايي آنان براي سران رژيـم سـفاك ايـرادي    ابوطالب م
ركت باليدن زيـر نظـر   به ب» نويسندگان«و » شاعران«ندارند بلكه خوشحال اند كه آن 

ي  توانند دسـته  بار آمده و مي»مدار دين«تر از خود آنان  تر و قوي ، پختهواواك و بسيج
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و... باشـند.   عبدالهمحسني و عطامحمد و مضبوط خنجر خونچكان خليلي و محقق و 
در سفلگي، حقارت و دون صفتي آنان همين بس كه بـه قصـد ربـودن دل صـاحبان     

هاي عيسوي را هم به رسم معمـول در   شان حتي امالي برخي كلمات و نام ماه ايراني
و سـاير   68آور ايادي بومي واواك در شـماره   نويسند. به اين فرومايگي عق ايران مي

  پرداخته شده و لزومي به تكرار آنها نيست. » پيام زن«شماره هاي 
و بـه لهجـه ايرانـي گـپ     » پوهنتون«به جاي » دانشگاه«در اصرار روي به كاربرد 

 غيـر «و » فرهنگـي «زدن، پيشبرد نيات خطرناك رژيم ايران زير پوشش نرم و نـازك  
اي  آن واقف اند ولـي وظيفـه   خوابيده كه بدون ترديد جاسوسان ياد شده به» سياسي

است كه در اجرايش تا جان دارند از پا نخواهند نشست. طبعا حساب مردمي كـه در  
ها اقامت در ايران با لهجه و كاربرد اصطالحات ايرانـي حـرف مـي زننـد از      اثر سال

 روشنفكران متمايل به رژيم ايران بكلي جداست. 

انند اما خواسـتار اسـتفاده از كلمـات    د يد رهنورد و شركا را عار مييآناني كه تا
شان قرار دارد  مانند كه جنازه عزيزي در برابر باشند به كساني مي متداول در ايران مي

كنند كه فردا بايد برگزار گردد. اينان  اي صحبت مي ولي با سرمستي از مجلس عروسي
نـان بايـد   آينـد. اي  مي ناخودآگاه و عمال به صورت چوبدست رهنوردها و اربابان در

ـ   ي مادر مجروح و خيانت شده ـ را دريابند كه اسير دشمنان خارجي و  افغانستان شان 
تـرين مسـايل آن    داخلي و در معرض تجزيه است و بنابرين بايد در راه حل حيـاتي 

 مي نوكران رژي به وسيله» دانشگاه«و » پوهنتون«ور ساختن جنگ  برخيزند. امروز شعله
تواند. زمـاني كـه    هاي بيشمار مردم ما را حل نمي بختي اي از تيره بختي ايران هيچ تيره

ي غنامندي و شـكوفايي   افغانستان مستقل و عاري از جرثومه بنيادگرايي گرديد، زمينه
فرهنگي و مشخصا زبان فارسي، پشتو و غيره و حتي بحث تغيير نام كشور كه عمـال  

  ترين نحو فراهم خواهد شد.  مناسبدرند، به  يراهن و تنبان ميوطني واواك براي آن پ
  :ـ جهادي شكوه دارد كه عامل خادي

رژيم اجازه نداد در كنار كلمات مثل پوهنتون و يونيورسـتي دانشـگاه   «
هم نوشته شود. اين تبعيض آشكار زباني را نشـان داد... حـداقل يـك تـن از     

 "دانشكده"و  "دانشگاه"ي  ژورناليستان در واليت بلخ به خاطر اين كه كلمه
  » ند.را به كار برده بود به دستور وزارت فرهنگ از كار بركنارش كرد

و تروريست هيچ عيبـي نـدارد جـز اعمـال      پاش تيزابآه، قيامت شد! يك وزير 
  »! تبعيض آشكار زباني«
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دهنـد، كـار    لطيف پدرام و همفكران، به ماهيت عناصري كه رژيم را تشكيل مـي 
ندارد. براي او مهم نيست كه آن وزير فرهنگ يا فالن و بهمان وزير و والي وابسته به 

ي پرخون و خيانت است. وزير فرهنگ صرفا به خاطري  داراي چه گذشتهكدام باند و 
به » دانشگاه«شود كه گويا نگذاشته  مي» تبعيض طلب«مهري او قرار گرفته و  مورد بي

توانـد ماننـد تمـام     بنشيند، و اال عبدالكريم خرم آدمكش گلبديني مي» پوهنتون«جاي 
اني و... در كشور شغالي وزيـر شـود.   جانيان مربوط به باندهاي دوستم و مسعود و رب

چـرا كـه   رنگين سپنتا گرامي و فرهيخته و... اسـت   از نگاه قومپرست واواكي، داكتر
اند. حال آن كه يك وطندوست و دموكرات، كريم خرم، پر مي» دانشكده«و » دانشگاه«

، ي منصـور مخدوم رهين، منيژه باختري، جنرال بسم اله، هـادي ارغنـديوال، جـاراهللا   
را » دانشگاه«فاروق وردك، انورالحق احدي يا هر شاه مار جهادي و جاسوس را چه 

اجازه بدهد يا ندهد، افشا و موجوديت آنان را در حكومت اهانتي جانگداز به مـردم  
  داند.   افغانستان مي

كنـد چـون خـودش هـم جزئـي از       ولي خادي بنيادگرا، كريم خرم را تحمل مي
از ياران جهادي » انتقاد« ءمي باشد و بنا» سيستم«متشكله باندهاي جهادي و از عناصر 
رود. از  خبر از دنيا، فراتر نمي هاي پيرزال بي گك هاي خاله يا خادي از حد گله گذاري

ي خون و خيانت و تاراج حضور داشته باشـد، نبايـد توقـع رسـوا      كسي كه بر سفره
  ساختن و مخالفت با آن را داشت. 

 

وان افغانستان و مردم ستمكش تنيزم خاينانه مليتي نميوبا شو بدون مبارزه قاطع

 .تمامي مليت هايش را از اينگونه داغ هاي ننگ رهايي بخشيد
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  خط ديورند 
 

كند براي جلـب بـادار و    آميز اختيار مي طلب كه در برابر طالبان زباني تملق تجزيه
مدعي است كه از عبدالرحمن  پردازد. او تر به چاپلوسي مي ـ زننده قيم آنان ـ پاكستان 

  اله خط ديورند خط مرزي پذيرفته شده و ازينرو:  تا امان
تواند ادعا كند كه اين مرز را قبول نـدارد. اينجانـب بـه     افغانستان نمي«

هـا   عنوان رهبر كنگره ملي افغانستان بارها از رژيم آقاي كرزي طي كنفرانس
مبني بر اينكه خـط ديورنـد بـه     هاي مكرر تقاضا نمودم اگر اسنادي و اعالميه

توان بر آن اساس به مراجع حقـوقي و   رسميت شناخته نشده وجود دارد و مي
ها در اختيار مـردم افغانسـتان    المللي مراجعه كرد بايد اسناد از طريق رسانه بين

قرار داده شود تا مردم مطلع و بسيج شوند، هيچ گاهي رژيم پاسخ نداد، چرا؟ 
   »ي ديورند ماجراي حل شده است.پيدا است كه ماجرا

تواند و بايد اين خط مرزي را كه در  چرا نه؟ يك دولت مستقل و دموكراتيك مي
عهد اميري پول بگير انگليس امضا شده بود، مردود اعالم نمايد. تا حال چنين نشـده  

يي از بيخ ضد دموكراتيك و وابسته، بر وطن مسـلط  ها به بعد رژيم )18(اله چون از امان
برخي از آنها به مسئله ديورند و خيبر پشتونخوا براي مصـرف  » عالقمندي«اند و   بوده

داخلي، تحميق مردم و سوءاستفاده از احساسات ملي آنان بوده و نه هرگز با حركـت  
نمود. امر سفربري او بـه  » سفربري«از منافع مردم دو طرف. سردار داوود حتي اعالم 

ي آدمخور، كدام مسـئله كليـدي   »استخبارات«نهايت عقب نگهداشته و اسير  ملتي بي
توانست جز انحراف افكـار مـردم گرسـنه و محـروم از شـرايط       اجتماعي را حل مي

  اش؟   جهنمي به جنگ و تحكيم ديكتاتوري ديوانه
سال به اينسو به گلبدين، سياف، رباني، مالعمـر، حقـاني و غيـره     30پاكستان از 

رسانيده شدند بايد مسـئله خـط ديورنـد را    مزدورانش قبوالنده كه هروقت به قدرت 
  حل شده اعالم نمايند در غير آن دست پاكستان را بر پشت خود نخواهند داشت. 

منـدي از ميهنفروشـي جهـادي و خـادي، بـه نـام        و اينك لطيف پدرام بـا بهـره  
فروشد كه از سگان قديمي آن هـم   عشوه مي» آي اس آي«اش طوري در برابر »حزب«

   گيرد. سبقت مي
شود كه در خالل آن پاكستان به وجـود   از خط ديورند بيش از يك قرن سپري مي

يي در تمـام  هـا  ي ارتجـاعي در آن، بـه پيشـرفت   ها آمد كه با وصف حاكميت دولت
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نايـل آمـده كـه در     ها رشته
ــا   ــري از آنه ــتان اث افغانس
نيست. از اين مواهب، مردم 
خيبرپشتونخوا و بلوچسـتان  

اند. اين   نصيب نمانده هم بي
واقعيــــــت را هــــــيچ 

ابلهــي هــم » ناسيوناليســت«
تواند انكار نمايد. پـس   نمي

حل مسـئله ديورنـد نـه بـا     
كيشوتي  ي دونها گيري قيافه
ممكـن   )19(»افغان ملت«نوع 

طلبي نوع  است و نه با تسليم
همانند مسـئله  ». كنگره ملي«

ارتجاعي پاكسـتان يـا دولـت بـه مراتـب      ، حل مسئله مرزي نه كار دولت )20(كشمير
، كـه كـار مـردم خيبرپشـتونخوا و     هـا  فاسدتر افغانستان و فرمايشات لطيـف پـدرام  

بلوچستان است تا در رفراندمي عادالنه سرنوشت خود را تعيين كنند كه مايل اند يك 
كشور مستقل باشند، يا كماكان جزئي از پاكستان باقي بمانند يا به افغانسـتان ملحـق   
شوند. روشن است كه ايـن امـر (مراجعـه بـه آراي آزاد مـردم خيبـر پشـتونخوا و        

يي مسـتقل و  هـا  بلوچستان) در شرايطي ميسر خواهد بود كه در هر دو كشور دولـت 
  دموكراتيك برقرار باشند.

  
 گري تا بنيادگرايي خادياز  زاده عوض نبي 

  
بـا  ينه قدنماي كليه ميهنفروشان پرچمي و جهاديسـت امـا   يهرچند لطيف پدرام آ

گاهش  يك ميهنفروش با زوال تكيه يابيم كه در ميزاده  نظرات عوض نبي يگذرا مرور
، دهانش را دهد تن ميپيوستن به حزب وحدت به سرشكستگي اتحاد شوروي، وقتي 

گذاشـته شـده   گر لطيف خان  درد كه آغازش به عهده شكنجه براي همان چيزهايي مي
دشـمنان مـردم    ...علي كشتمند، داكتر عسكر موسوي، كريم ميثـاق و  سلطان ،بود. او

از اسـتقالل،  هدف وحدت ملي غير 

دموكراسي و عدالت اجتماعي چيز 

ــي  ــري نمـ ــد.  ديگـ ــد باشـ توانـ

اند كـه  ساالران ثابت نمودهجنايت

ــان  دشــمن هرســه شــعار انــد.... آن

خواهــان وحــدت ملــت نــه بلكــه 

باشند و خواهان وحدت خاينان مي

خواهنـد   مـي » وحدت ملـي «به نام 

ملت ما را تحت رهبري و دسـتور  

 .آن جانيان فرا بخوانند
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عليـه سـتمگران    اتحاد با كليه اقـوام  به سمتچرا كه نه بخاطر آگاهي آنان  اندهزاره 
با سـينه زدن زيـر نـام     ،»واواك« به دستورـ كه  غيرپشتون پشتون و حاكمانـ    واقعي

نسبت به مـردم  مردم هزاره   ب كردن ذهنمشوو... براي » اد محققاست«و » بابه مزاري«
  كنند.  مي پشتون زندگي
نظـام  « ي نوشـته  او در. را خوش دارد» فدراليزم«بازي با پرچم  نيز زاده آقاي نبي

بـا   خواهد ميو  )21(دانسته حياتامريكا را مايه » فدرالي راه حلي كنوني در افغانستان
  .عشق كندو دولت مافيايي،  اشغال زير چتر» نظام فدرالي«

كي و غيره قومپرستان سرنوشتش را به سرنوشت  مثل لطيف پدرام و روستار تره او
 نمي شـد  بود و جهادي اگر پرچمي نمي عوض خانامريكا گره زده است.  تابع يدولت

 مسئله ستم ملي را جدا ازبايد  ، برد رنج ميافغانستان » مردممحروميت «و به راستي از 
اقوام مختلـف   رنجبراندر تشكل مبارزه مردم افغانستان براي استقالل و آزادي نديده 

كوشيده و توضيح  انزاره آنههزاره و غير انسگ شاه از پنجال اشغالگران و رستنبراي 
و جنايت خاينـان جهـادي    روغن ماشينفقط  متمركزنظام فدرالي يا داد كه امروز  مي

  مردم ما. دنه مرهم درخواهد بود و شركا 
هنگامي كه دولت در دست جالدان جهادي و شركا باشد، خالف دروغ يا تصـور  

آن هيچگـاه بـر همـه يكسـان نخواهـد تابيـد.       » خورشيد« ،زاده ي عوض نبي نهحمقاا
را گرم كرده و بـه مسـتي    ...ها و ها، خليلي ها، عبداله ها، دوستم تنها محقق ،»خورشيد«

را مردم مـا چهـار    پيشگان اين جنايت امارت اسالمي» خورشيد« )22(.در خواهد آورد
توسـط   جهـادي  »خورشـيد «سـتودن  ؛ ديدنـد  شـان  در خون فرزندان و مـاواي  سال
 ماند و نه بيش. ها به وز وز مگسي مي زاده نبي

كه بين ستار سـيرت و حامـد كـرزي كـه      شود او موجب ميپشتون بيماري ضد 
اولـي را  فـرق گذاشـته و   بودنـد،  در كنفرانس بـن  » اي آي سي«چشم چپ و راست 

   )23(در پي آن نيست.دهد چيزي كه حتي لطيف پدرام هم  ترجيح 
پشتوني را  رسم همه روشنفكران خادي و جهادي صرفا فاشيزم بهزاده  عوض نبي

  : راضدپشتوني ضد ملي و قومپرستي نه هرگز بيند ولي  مي
افغانستان هرگز روي ثبات تا زماني كه ديو فاشيزم افشاء و مهار نشود «

  »و آرامش را نخواهد ديد.
خليلي، محقق،  امارت: فرضا فاشيزم كرزي و طالبان از بين رفتند، آيا با مپرسي مي
ثبـات و  « ،انوري، رباني، امراله صالح، سيما سمر، شـفق و...  دوستم، ، قانوني،عبداله
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ـ و سعادت به مردم افغانستان روي خواهد نمود؟ آيا » آرامش چشـم كشـيدن و    وقش
 تـان  رهبـران محتـرم   و...نمايش رقص مرده  و سينه بريدن زنان و ميخ بر سر كوبيدن

را بـس  هـا   مردم غيرپشـتون در كـانتينر   كباب كردنآيا سياف  خاتمه خواهد يافت؟
  ؟خواهد كرد

هاي مردم از آنـان   ها و دارايي پول، محاكمه نشده فوقاو بايد بداند كه تا جالدان 
 عزادار گي مهار نشود، مردم گي و غير هزاره قومپرستي هزاره» ديو« ه وديگردمصادره ن

  افغانستان روز خوش نخواهند ديد.
در كنفـرانس بـن را    )24(زاده كه گماردن حامد كرزي و نه ستار سيرت عوض نبي

بايـد   كند، طبعا آنقـدر  تفسير مي» نشان از انگيزه برتري خواهانه قومي«امريكا  توسط
   بنالد:كه  باشدمفلوك 

قوم هزاره صرف يك نفر سـفير در چوكـات وزارت خارجـه كشـور     «
در كابينه كنوني نيز يك شخصـيت هـزاره بـه صـفت وزيـر موجـود       «؛ »دارد

  )25( »نيست.
در راس قـدرت دولتـي قـرار     يتسرشاهميت ندارد كه كي با چه  مابراي مرتجع 

و بـين   ذليـل، كوتـاه  آنقدر  اواست يا نه. » قوما«اساسي اينست كه او از  . داشته باشد
(محقـق،  هـزاره   خـاين حضور چنـد  با ه ك ستاعتنا به سرنوشت ملت افغانستان ا بي

گيـرد.   آيد و اال ماتم مـي  خليلي، سيما سمر، خدايداد، سرور دانش و...) به رقص مي
دهنـد، زمـاني كـه     جـواب اند كـه   يحوق چشم پاره وبيش از آن  او و نظايرشالبته 

مـردم  بـدروزي  بودند، از  هزاره ،چندين وزير و سفير و والي و معاون رئيس جمهور
ــزاره ــا ه ــته  ذره ي م اي كاس

همين آدمكشان نبودنـد   شد؟
كه همدست با برادران ديني 

شان، گرگ جان و مال  پشتون
و عفت مـردم شـدند؟ اگـر    

زاده بـه يكـي از    عوض نبـي 
هاي ساده پاسـخ   اين پرسش

ــا   ــد كــار ب مثبــت دهــد باي
ــي ــدت را خودفروش اي  وح

ــين ــادي ننگ ــر از خ ــري  ت گ

تـرين   اي ستم داخلي يكي از پايـه 

دار شدن عوامل بطي بودن و خدشه

نبرد يك ملت عليـه تجاوزكـاران   

ــي  ــارجي مـ ــين  خـ ــود. همـ شـ

پيشگي بود كـه امريكـا آن    جنايت

را بهترين فرصـت بـراي اشـغال    

 .افغانستان دانست
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  دانسته به آن پايان دهد. 
و جاسوسان مربوط بـه اقـوام    انياناز ج ركبيت اينست كه دولت پوشالي مواقع

اقـوام افغانسـتان انـد.     چينـي و تبهكـاري عليـه    دسيسهسرگرم   گوناگون بوده و همه
ي بـا  »شـعر «مناسبات سران جنايتكار اقوام غيرپشتون با حامد كرزي در اين سطر از 

» خـاوران «ضـد پشـتون    ساالران سايت جنايتدر » به نام خداي جبار و قهار« عنوان
  شود: خالصه مي

  اي  حامدا! رحمي بكن ما را جگر خون كرده«
  !»اي پير و برنا مرد و زن را زار و محزون كرده

لـيكن  كـرده  » جگرخـون «وكران ايـران را كمـي   ن كرزي اب حامدشايد جنبلي، 
(كـه در  هاي محترم رييس جمهور با واليت فقيـه   پريشاني ندارد. با ساخت و پاخت

، بـه   آن ايران مبارزان به آن مي گويند واليت وقيح) و مقام دادن بـه خدمـه وطنـي   
حامـدا! سـالم بـه    «و شركا سرود » خاوران«پابرجا شده و  »وحدت ملي«زودي بخير 

  دولت مافيايي را سر خواهند داد.» هنرمند ملي«با آهنگ و صداي فرهاد دريا » تو!

  
ضـرورت گـذار از تفكـر تـك     « نگاهي به چند نكته در مقالـه 

 :»انديشه فراقومي در افغانستان قومي به
  

 ي مبرهنحقايقبر زاده  . نبيتوان شد ، گرفتار هر استيصالي ميپرستي با تكليف قوم
  )26(دهد! نمايد كه قوم پشتون اكثريت را تشكيل نمي »ثابت«برد تا  دست مي

افغانسـتان بـه   هاي متـوطن در   چون تا كنون هيچ يكي از اقوام و مليت«
توان يك كشوري  افغانستان را مي ،سازد تنهايي اكثريت نفوس كشور را نمي

  »هاي قومي و ملي ناميد. شكل از اقليتتم
تـا   %40ها را در افغانستان الاقـل   اوالً منابع مختلف قديم و جديد جمعيت پشتون

نسبت به سـايرين  اند. اين قوم اگر از مجموع اقوام ديگر زياد نباشد بازهم  نوشته 50%
  رود. ترين به شمار مي رنفوسپ

از  بـيش هم فرض كنيم، حقوق آنان با حقوق قومي كه  %90ها را  پشتون اگرثانياً 
بر تابعيت اقليت از اكثريـت   نبايدرو  مساويست و به هيچ نفوس را تشكيل ندهد، 2%

 بـه  گـي  بازي هزاره از قوم »گذار«يك بلست عرضه اگر زاده  عوض نبيصحه گذارد. 
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 جـويي  ي برتـر هرگونه  دتساوي حقوق اقوام و ر بر داشت بايد ميرا  »قوميا تفكر فر«
  و نه ميزان نفوس.داد  تمركز ميملي 

دولـت بـه همـه     »برخورد سالم«به  زاد و لعل او مانند لطيف پدرام و عبداله نايبي
  شهروندان اميدوار است:

ــومي و   « ــوع ق ــه تن ــه ب ــا توج ب
مشخصات اتنيكي و نژادي كشورمان 
اگر برخورد سـالم در رابطـه تـأمين    
حقوق برابر اعم از سياسي، اجتماعي، 

در زمـان  قومي و مليتي صورت گيرد 
و موقعيت كنوني هيچ مشكل سياسي 

  »و ملي بوجود نخواهد آمد.
نگـارد  بياشعور  ا مردم را بيشعور باشد ي ندارد آقاي خادي. يك فرد بايد بي »اگر«

امريكا و مافياي جهادي و پرچمي و خلقي، تـأمين حقـوق    چيره بودنكه در شرايط 
  .اش راه دهد در مخيلهمردم را 

  توجيه وابستگي:
نگر و محتاج كمك جامعه  مانده، فقير و دست شور ما سرزمين عقبك«

هـاي سياسـي نيـز     انان، روشنفكران، احزاب و سـازمان د جهاني است. سياست
هاي اخيـر    به سالركه تج نمايند. چنان ناچار اين نواقص و ضعف را حمل مي

ــاگزيري در احــزاب راســت و چــپ كشــور مشــاهده    نشــان مــي دهــد ايــن ن
  »گردد. مي

و راسـت را دارد و   »چـپ «او كه تجربه به عضـويت در دو حـزب ميهنفـروش    
شناسد، مسـتقل بـودن يـك حـزب      ها را هم مي ها و وحدتي شخصيت خود و خادي
   .برايش باوركردني نيست

  ينه ديد فكر كرد همه مثل اويند!يميمون كه خود را در آ
در دو حزب مزدور زاده، داوري راجع به ديگران از روي عضويت  نخير آقاي نبي

هـاي   انـان، روشـنفكران، احـزاب و سـازمان    د سياست«كمي غير منصفانه است. همه 
  يعني ميهنفروشي باشند.» نواقص و ضعف«، خودفروخته نيستند كه حامل آن »سياسي
اسـت. ولـي هسـتند     پرسـت  بيگانهاحزاب  ضرورت وجوديجزء  »ناگزيري«آن 
كه وابستگي را خيانت و كساني را كه آن را با  آزاديخواه و عناصر ها سازمان ،احزاب

هنگامي كه دولت در دست 

ــركا   ــادي و ش ــالدان جه ج

باشد، خالف دروغ يا تصـور  

زاده،  ي عوض نبـي  احمقانه

آن هيچگــاه بــر » خورشــيد«

 .سان نخواهد تابيدهمه يك
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  )27(.دارند گفتن توجيه نمايند، خاينان محسوب مي »ناگزير«

  گويد.   مي »بدون سالح«ها را  ولي هزاره »سالح بدست«او اقوام كوچي را 
حـزب  تسـليحات   بفرمايدها توسط باندهاي جهادي مسلح شدند، بايد  اگر كوچي

حزبي مزدور نبود  كه خدا نكند ؟ يا اينشدند پخشقوم كدام  چه شدند؟ بينوحدت 
  اصالً اسلحه و پولي از ايران دريافت نكرده بود؟ و

يك خيانت باندهاي جهادي سني و شيعه عبارتست از توزيع اسـلحه بـين قومـا    
بـدون  «ها را  و هزاره »سالح بدست«ها را  ونتشان. پش  ي ضدملي براي مقاصد ابليسانه

نشــان دادن  »مظلــوم«  تــر از آن زشــت اي خــادي و يگــوي دروغ ،نمايانــدن »ســالح
  ساالران هزاره است. جنايت
  گيرد: نتيجه ميتبار  ونتپشحكام هاي  به درستي از جنايتكاري او

ها در  دوران عبدالرحمن، نادرشاه و دوران طالبان از غمبارترين دوران«
كله منارهاي زيادي ها و  ها نسل كشي آيد. كه در آن دوره تاريخ به شمار مي
  »در تاريخ درج گرديده است.  از اقوام زير سلطه

از فاسد ساخته كـه  پرستي تا استخوان او را  مكروب قوم شود كه ولي مشاهده مي
حاكميت تك قـومي  «دارد قسمي كه حتي  مي شباز  ي هزاره و شيعهها دارهعطف به 

 جنايـات  تبيـين گيرد ليكن در  هايي دوستانه مي»انتقاد«را به باد » دهه نود آقاي رباني
  خوابد. مزاري و خليلي و محقق و... وجدانش مي

ضـدبنيادگراي   . مهم اين است كه انقالبيونباشد در همين خواباو تا آخر بگذار 
شان افغانسـتان و سـپس نيـل بـه حقـوق       ي وطنيراه واقعي مبارزه براي رها ،هزاره

تـا ديگـر فريـب     نشان دهند و غير هزاره هاي هزاره ودهدموكراتيك كليه اقوام را به ت
   هيچ جنايتكار از هيچ سنخي را نخورند.

  
  كي قومپرستي طالبي داكتر روستار تره

  
پسـتي  به كار را به نرشير)  رهاشميان و پوهاند نگارگر (مشهواله  خليلداكتر چون 

بـدينترتيب   ،ديده شود) 1376، اسد 46شماره   ،»پيام زن«( رسانيدندعمر  پابوسي مال
  د.نارز به تبصره نمي شان درباره مسئله ملي  اظهارات

 در باتالق غوطه نـزده دو  آن ي به اندازههنوز  قرار معلوم كهكي  داكتر روستار تره
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از انگشـت شـمار    )28(اش نيفتـاد،  غار قومپرسـت  اما هيچگاه هم به فكر تقبيح دو يار
پيش  حفظ آبروكند و به خاطر  طالبان دفاع ميروشنفكران پشتون است كه صريحا از 

صرفا  كهگذارد  نام مي» مقاومت مسلح«و  »هسته مقاومت«ن را آنااش،  مخاطبان غربي
   نيست:متشكل از طالبان 

گريـز و   در هسته اين مقاومت به استثناي روشنفكر و تعليم يافته وطـن «
عاشق اغوا شده مرغ طاليي ديموكراسي كـه در اداره حكـومتي گـرد آورده    

پيشه ور، طالـب و    شده است، اقشار مختلف اجتماعي چون دهقان، روحاني،
هاي اخير محصلين و عامه مردم سـهم دارنـد. طلبـه مـدارس      در تظاهرات ماه

كند. بنا مخاطب قـرار   ديني بخش كوچك صفوف اپوزيسيون را تشكيل مي
دادن مقاومــت تحــت مــارك تجــارتي صــادر كننــدگان ديموكراســي يعنــي 

هاي شامل مقاومت دفاع از  ، پوچ و عاري از حقيقت است. نزد گروه"طالبان"
هايي چون دين، وطن، ناموس و غيـره اصـالت طبعـي و اولـي خـود را       ارزش

آلـوده نشـده    "روشـنفكرانه "و بـا فرصـت طلبـي و معاملـه گـري      حفظ كرده 
   »است.
عاشق «و نه  است »وطن گريز«نه  البته (كه نشين اروپا ي كرده  تحصيل قومپرست

تطهير و  به )و نه آلوده به معامله گري روشنفكرانه! »موكراسيياغوا شده مرغ طاليي د
اما اين حنايش  .بكاهد اش قومپرستي مفتضحبار از تا  جويد  توسل ميطلبه كرام  تزيين

فرزنـدان صـغير و مـادران و     يرا بر گلـو  اي ان مدرسهپيش مردم ما كه كارد مزدور
  رنگي ندارد. اند،  جوانان بيگناه خود ديده

  
  طالبان نيرويي ملي نيست

  
و  »آي اس آي«توان شوونيست و مرتجع نبود و طالبان را كه طوق مزدوري  آيا مي

ترين احزاب مذهبي پاكستان را بـا خونسـردي بـه گـردن دارنـد، و       و مرتجع القاعده
شان با اسامه چند زنه خويشي كرد تا وجوه بيشتري به حلقومش بريزد،  »اميرالمومنين«
انگـاريم، آنگـاه    اي درسـت بـي   گفت؟ اگر اين ادعا را لحظه» مدافع وطن و ناموس«

مردم مـا شـمرد.   » مدافع وطن و ناموس«و القاعده را منطقا بايد  »آي اس آي«شياطين 
هايي را سفيد جلوه دهد اما كـورگره   شايد آقاي پوهنوال بتواند با ديده درايي سياهي

كالن ناف طالبان با ناف دو سازمان جهنمي و انزجار عميق مردم ما نسبت به آنهـا را  
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  پنهان بتواند.» ملي«يا » وقيحق«بازي  گري و زبان ممكن نيست با هيچ مداري
ستيزي بپيوندد اگـر از روي نـاداني نباشـد،     هركه در صفوف طالبان با نيت بيگانه

هـا، در   انقـالب رسـانه   يحسـابش كـرد. در دنيـا   » آي اس آي« خدايي خدمتگاربايد 
ي  پـدر و مـادر زاده  پرسـند كـه مگـر طالبـان از      ميخبر بوده و افغانستان هم مردم 

اند و   مهري خالقان امريكايي رنجيده نيستند كه به علت بي» آي اس آي« و» اي آي سي«
دشمن اسـتقالل و پيشـرفت   و اين كه  دولت امريكاتجاوزكارانه كه به ماهيت   نه اين

؟ بـه  نيسـت  »آي اس آي«در كـف  طالبـان  كليد ؟ مگر است، پي برده باشندافغانستان 
. دهنـد  ها جواب مثبـت مـي   اين سوال ها هم به استثناي داكتر روستار و شركاء طفلك

بازي، چگونـه ممكـن    غرض و مرض پشتونو فارغ از سالمت عقلي با بنابرين فردي 
پوش مثـل   است براي مبارزه استقالل خواهانه به طرف طالبان ببيند ولو طالبان نكتايي

و بنـاء از   شـمرد  عكـس گـرفتن را حـرام نمـي     انصـافا  كـه (كـي   داكتر روستار تره
 او؟ اگـر ادعـاي   به آنـان سـفيده بمالـد   ، از پاريس اش نمره مي برد!)»ومنيناميرالم«

را كـه  » جـوي مسـلح   مقاومـت «حتي يك  تواند و نمينيست، چرا نتوانسته  ساختگي
  به جهانيان معرفي نمايد؟ عار بداند، و تفكر طالبي را طالب بودن

هـاي   يكسو جنايـت  در :گير كردند رنجباريپيچيده و  موقعيتان در ستمردم افغان
 درو  مافيـايي  نامنهادو دولت زير نام دموكراسي و اشغال و اعمار و... نظاميان امريكا 

ـ  .هاي وحوش طـالبي  سوي ديگر جنايت مـدتي طـوالني    نـادر، چنـين   عيتيدر وض
بدون اتكا به يكي از سـه كمـپ    كه كندرا كسب  واالملت اين آگاهي خواهد تا  مي

  .رو آردزه عليه اشغالگران و نوكران و طالبان مبارمستقل راه ، به دشمن
شـد،   عليه امريكا شروع ميشبيه جنگ ضدروسي، اگر توفان مقاومت مسلح مردم 

از روزگار تجاوزكاران روسي را در اين آب و  دشوارترامريكاييان و متحدان روزگار 
رد كه طبعا مقاومت ضد امريكايي به اشكال گوناگون وجود دا كردند. خاك تجربه مي

هنوز در سطح مسلحانه و سازمان يافته و سرتاسري ارتقا نيافته است. اما اين مقاومت 
تـرين ربطـي بـه آنـان      دهند، كوچك هايي از آن را به خود نسبت مي كه طالبان نمونه

امربـه  كشـان   ندارد. خشم و نفرت برضد اشغالگران، نافي خشم و نفرت عليـه آزادي 
  شان نيست. و برادران گلبديني و حقاني يعصر حجر معروف و نهي ازمنكر

دار شدن نبرد يك ملت  ترين عوامل بطي بودن و خدشه اي ستم داخلي يكي از پايه
پيشگي بود كه امريكـا آن را بهتـرين    شود. همين جنايت عليه تجاوزكاران خارجي مي

و و ستم   فرصت براي اشغال افغانستان دانست. مردمي كه حدود پنج سال مزه جنايت
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توانند به آساني و فوري آنها را از  هاي طالبي را كشيده باشند نمي تحقير كشنده فسيل
  ياد برده و به مقاومتي سرتاسري و يكپارچه برضد امريكا برخيزند.

 نمايد كه توصيف مي او طالبان را كساني

طرف ديگر جنگ يعني مقاومـت مسـلح بـا برافراشـتن علـم دفـاع از       « 
هـاي اسـتعماري    و مغرور از به زانو درآوردن امپراتـوري وطن  عقيده، ايمان، 

  »به هيچ وجهه آمادگي براي قبول ننگ شكست ندارد. 20و  19قرن 
شـان   بقايكالن شده و » آي اس آي«كه با شير ها  ان و گروه حقاني و گلبدينيلباط

حـق ندارنـد از   را بشناسـند؛ آنـان   » غـرور «نبايد چيزي به اسم  )29(در گرو آن است
ياد كنند؛ آنان اخالف همان نيروهاي اجير و مالي ضد انگليسي  انگيزهاي غرور نگج

الـه را برانداختنـد، پادشـاهي بـا      شوربازاري اند كه به اشاره انگليس، حكومت امـان 
هـايش را   ها كه معروف است پس از مصافحه بـا آنـان دسـت    آنچنان تنفر از انگليس

 كلفت و چركين رقيـت بـه  و دنبل » ملي«ه منفرت از كل بنابرطالبان اتفاقا  شست. مي
را داكتـر  » مغـرور «نچسـب  ولي برچسب  بالند نمي به خودها  قياماز آن  ،»آي اس آي«

نعمتـان   . به عالوه، او نزاع طالبان با ولـي سباندچ مي به آنان زوركيكه  است روستار
طلبه كرام ر حالي كه د نامد مي» مقاومت براي احياي حق حاكميت ملي«را  امريكايي

بـه  » منـافع ملـي  « و بـه جـاي  ملت آن دانند نه از  مي» آن خدا«را از » حاكميت«حق 
  معتقدند.» منافع امت«

نقش اقوام در پروسه شكل ملت در تـاريخ  «كي در  روستار تره پشتونيستيمواضع 
خـور   بازتاب يافته است كه به سان مواضع قومپرستان جيـره هم او » معاصر افغانستان

  .روند افكني و تجزيه طلبي به شمار مي رژيم ايران، روي ديگر نفاق
ها پس از سه دوره جنگ با انگليس وحـدت   چرا افغان«در پاسخ به اين سوال كه 

ه عليه تجاوز شوروي، قابلكه پس از موفقيت در م ملي خود را حفظ كردند، در حالي
با تبليغ در اطراف جنـگ  «داند كه  ميها را عامل اصلي  روس» آن را از دست دادند؟

» طبقاتي نقش توحيد كننده اسالم را... ضعيف و اقوام برادر را... بخون يكديگر تشـنه 
  ساخت.

بيني را فـداي نمـايش    كه واقعاما داكتر صاحب  .استهويدشوروي مخرب نقش 
 فـاع به د كند، البد و طالبان مي ش براي غربا يضد كمونيستدو برابر تيز بودن آتش 

افشاي  در برخاسته و بالنتيجه  »جنگ طبقاتي« برابردر » نيروي توحيد كننده اسالم«از 
(بـا تكيـه بـر     و رژيم ايران در اين خيانـت » آي اس آي«و » اي آي سي« تر بنيانينقش 
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هـاي   شود. خيانتي كه باند مي و الل كور شان در افغانستان)، كر و هاي اجتماعي پايگاه
در تــاريخ مــا  انــد انجــام دادهاقــوام افغانســتان همبســتگي ن جهــادي در بــرهم زد

  همتاست. بي
  نويسد: او مي

به شهادت تاريخ به استثناي موارد نادري، اقوام افغانستان غالبا در برابر «
انــد و يـــا   كــه شــيوه اســـتبدادي داشــته    حكمروايــان داخلــي اعـــم از آن  

اند. اما كشف وابستگي يـك زمامـدار    بوده ورف شنحمردم  "ديموكراتيك"
هاي ملي نخست بـه   بيك قدرت خارجي انگيزه آن شده است تا مردم با قيام

حساب حكمرواي داخلي رسيدگي كنند و سپس از يك سنگر واحد ملي بر 
  »قدرت خارجي يورش برد.

ا جهـادي ر  رهزنـان تنها كرزي و  ستيباين بود كي بيدار مي روستار ترهاگر وجدان 
سـگ و پشـك افغانسـتان     بـراي كـه   گفـت  مـي » وابسته به يـك قـدرت خـارجي   «

 بـودن » اي آي سـي «و » آي اس آي« مخلوق كهبود  اينالشمس است. ارزشمند  مناظهر
آنـان بـر   » رسيدن بـه حسـاب  «و مردم را به  رسوارا  و گروهش »اميرالمومنين«قاي آ

مايـه شرمسـاري    افغانسـتان و مشتي دشمنان مردم  بودن ايدئولوگ داغتا  انگيخت مي
  بزدايد.اش  را از جبينويكم  بشر قرن بيست

  
  گري اميرعبدالرحمن مشاطه

  
 آن كـه از  از غيـر  وگر اميرعبـدالرحمن بـوده    ستايش ،هر قومپرست روشاو به 

تعصـب قـومي و    مبـرا از را ، وي راند هاي او چيزي بر زبان نمي كشي و قوم داستبدا
    نداشت:ايجاد يك دولت واحد  ي غير ازنمايد كه عشق مذهبي ترسيم مي

امير بدون تعصب قومي و مذهبي صرفا به هـدف ايجـاد يـك دولـت     «
  »ام سركش را... تار و مار كرد.قوقوي... ا

پشتون تثبيت استبداد خونريز خودش مسئله اصـلي  اين و آن قوم در سركوب  اگر
هـم   »نام گيرك«امير پرستي  مردم هزاره بالترديد قومپرستي و مذهببود، در قتل عام 

  نقش بسزايي داشته است. 
، و فاشيست قلم بمزدكي طبق معمول تمام تاريخ نگاران و نويسندگان  روستار تره

مناري او را  هاي كله تكريم و سياست» ايجاد دولتي قوي«امير عبدالرحمن را به خاطر 
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    :نمايد توجيه مي
كه امير با ايجـاد تـرس و وحشـت از دولـت، خلـق       اي ستگي مليمبه«

كرده بود... به مرور زمان به ضابطه قابـل قبـول زيسـت بـاهمي اقـوام كشـور       
  »تبديل شد.

، درخـود آتـش   »ترس و وحشت«بر پايه  »ايجاد همبستگي ملي« در هر كشوري 
داخلـي   انگيزه هر باداشته باشد كه  را به همراه مي و مذهبي هاي شديد قومي اختالف

همبسـتگي  «ور شود. عبدالرحمن با ايجـاد يكچنـين    تواند شعله يا خارجي مساعد مي
نفاق بين قوم پشتون و اقوام غيرپشـتون را كاشـت كـه تـا امـروز توسـط        بذر» ملي

هـاي   قـوم كشـي  گيـرد.   مير ساالران غيرپشتون و پشتون مورد استفاده قرا سرجنايت
ضابطه قابـل قبـول زيسـت بـاهمي     « به توانست نمي هيچوجهمخوف به استبداد امير 

  .بدل شود» اقوام
ي اميـر   رانهيكنيزگ سبعيتداشتند. » زيست باهمي«خيلي قبل از عبدالرحمن  ،اقوام

زيسـت  «نقش مثبتـي در زمينـه    ابداها،  انگليس به شتسليم شدن همزمانعليه مردم و 
نست بـازي كنـد. صـحبت از ايـن     توا و نميبازي نكرده » همبستگي ملي«و  »باهمي

» امـارت «در » آرامـش «و » امنيـت «ها خاص مرتجعاني است كه »نقش مثبت«قماش 
انـد يـك روز     ستايند در حالي كه خود حاضر نبوده گورستاني طالبان جنايتكار را مي

  فرسا را بپذيرند. هم زندگي در آن خفقان پرحقارت و طاقت
  كهكي  بازهم خالف ادعاي روستار تره

بعد از مرگ امير عبدالرحمن و از ميان رفتن ترس ناشي از دولتي كه « 
وي ايجاد كرده بود، اقوام افغانستان نه با يكـديگر درگيـر منازعـه قابـل حـل      

   ،»شدند و نه هم دست به قيام عليه دولت زدند
اي اسـت   ها و آگاهي ي خوب عبدالرحمن بلكه ناشي از رشته اين نه به علت ارثيه

، اقوام افغانستان را خارجي. ستم مستبدان داخلي و اند كسب كردهطي قرون  اقوام كه
خـاين و  ي هـا  خواسـت دولـت   بـرعكس اشته است و گهددر همبستگي باهم نغالبا 

انـد. ايـن كريـدت را بـه      جنايتكار مذهبي و غيرمذهبي به جنگ عليه هـم برنخاسـته  
روشنفكران ما تـا بـا    برخي از شوونيستي تاريخ است. تحريفعبدالرحمن بخشيدن، 

شـان را اوهـام و خيـال پـردازي      اي مستقيما سر و كار پيدا نكنند، عنان منطـق  پديده
كي يا فرزندش اگر به جرم مسجد نرفتن يا راديو شنيدن يا  ربايد. آقاي روستار تره مي

هاي ناموسـي   هاي پرعقده، كيبل و دشنام اي توسط طالب بچه هر بهانه ريش نداشتن يا
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شـد، بـه    هاي كابل گشـتانده مـي   و بعد با صورتي سياه بر سر خري در كوچهخورده 
آويخـت كـه چـه بسـا تلطيـف و       احتمال زياد نه اين كه خود را به پاي طالبان نمي

  انگاشت. كمرنگ نشان دادن جنايات عبدالرحمن را هم بيشرافتي و قلب تاريخ مي

  
  پرستي پشتونولي و ملت

  
هـاي   كـوه «كه به  آموزند و مي آموختند ميهاي درسي ابتدايي به كودكان ما  كتاب

بركنـدن  و  فجيـع بنازيم و به فكر تغيير زندگي  افغانستان »شامخ و سر به فلك كشيده
با خدا دادگان ستيزه مكن كه خـدا دادگـان را   «و ستم نباشيم زيرا  ماندگي عقب ريشه

خواهنـد   نـه تنهـا مـي   » پشتونولي«ها با افيون  كي روستار تره اينكو  !»خدا داده است
كوشند برتري قوم پشتون بر اقوام ديگر  بلكه مي برنخيزندخواب خرگوشي  ازملت ما 

 سازند. را نيز با آن مسجل

ـ   در شوونيسـت پشـتون در گـرم نگهداشـتن تنـور       كران فناينجاست نقـش روش
  . اختالفات قومي و كشاندن افغانستان به پرتگاه تجزيه

شوونيستي خود را به  خواندن قوم پشتون، باالبيني  »برادر بزرگ«اگرچه با  نويسنده
به قـوم پشـتون    عالمت ارادت ،»پشتونولي« داند كه مباهات به نميرساند اما  اوج مي

 انورالحـق احـدي  الدين يـا   قلم و مال ضعيف بايد در سطح مال كر. يك روشنفنيست
، ارزشـي كـه بـا    بها قايل شود» پشتونولي« ي هكند تا به ارزش قبيلوي پوسيد سقوط

هـا   هاي تاريخ و قصـه  آمدن قانون و دموكراسي و عدالت در افغانستان، تنها در كتاب
 يكاز  اگريك روشنفكر با وجدان و نسبتا آگاه پشتون  از آن اثري به جا خواهد ماند.

كه بـه   هد بودخوا تر ضروري و پسنديده ، به مراتبگويدبسخن  نوليمفيد پشتو جنبه
رتي و يغ كه واقعا مظهر بي انساني آن كرامت جوانب عميقا ارتجاعي، زن ستيز و ضد

جنايتكـار و  خـاطي و  هـر خـاين و   به باشند (بد دادن، پناه دادن  و نامردي مي بزدلي
روشـنفكري كـه چنـين     بخواند. آنها فرا طردو  ردرا به  قوم)، پرداخته و متجاوز و...

هـا خواهـد بـود     ها باشد، در واقع بدترين خاين به پشتون كي روستار تره مقلدنكند و 
آنان را تشويق به حفـظ و ادامـه آنهـا     ،ترين سنن ارتجاعي دور انداختنزيرا به جاي 

ي در از رشد فرهنگي و سياسي يك قومي كه بيشـتر از هـر قـوم    ين طريقكرده و بد
  گيرد.  بيسوادي است، جلو مي اسيرافغانستان 
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آيد. مگر نه اينست كه طلبه  خودفروختگي به پاكستان ميبه كمك هم » پشتونولي«
اند؟ اين را اگر نتوانيد منكر شـويد    به رسم قسم قول و قرار كرده »آي اس آي«شما به 

آنان كه كمتر از شما نيسـت هيچگـاه بـه آن    » پشتونولي«پس بايد بپذيريد كه چارج  
خود پشت نكرده و  »آي اس آي«قول و قرار و قسم ضد افغانستان و افغاني با سروران 

خراب شود! بمبـاران منـاطقي در   » پشتونولي«تا دم مرگ وفادار خواهند ماند تا مبادا 
كنر و ننگرهار و پكتيا توسط پاكستان را مردم پشتون و غيرپشتون ما با هيجان فراوان 

گري دولت پاكستان صـداي اعتـرض    محكوم كردند و از سنگ و چوب عليه وحشي
گويي خاك مرده ريخته باشند كه آه نكرد (رذيالنـه   »هسته مقاومت«ولي بر بلند شد 

، به نوبه »شير خانه و روباي بيرون«تر از حاكميت مافيايي كرزي) و برعكس بر مبناي 
خود به كشتار مردم بينواي آن مناطق شدت بخشيد! اين نشان فراموش نشدني بندگي 

تواند يك آدم عـادي را بـه    ، به تنهايي مي»آي اس آي«طلبه كرام شما آقاي روستار به 
ذات پلشــــت ســــرمه 
چشمان قاتل برساند، امـا  
گمان نكنيم شما را تكان 
دهد چون در ايدئولوژي 
و وجــدان شــما جــز   

گيري طالبان، ايـن   قدرت
  درد و درك راه ندارد.

چنانچه نوشـتيم اگـر   
ــان و   ــت بيگانگـ خيانـ
مخصوصا خيانـت سـي   
ــان  ــر بنيادگراي ســال اخي

ل ملـت  يود و تشـك ب نمي
را به  جايشارتجاعي پشتونولي  ماش را بپيمايد، رس توانست مسير عادي افغانستان مي

دموكراتيك و حاوي حرمت بـه زن  محورانه،   شمول انساني، عدالت هاي جهان ارزش
انقالبـي و ضـد   اين روند مسلما طي شدنيست ولـي بـه يـاري روشـنفكران     داد.  مي

  به خود خواهد گرفت.  و نيرومندتريتر  آهنگ سريع ،پشتونشوونيست 
مثبـت پشـتونولي    بـيش از حـد جنبـه   برجسته سـاختن  بايد يادآور شد كه حتي 

در هيچ قوم روي زمين سراغ آزادي  ها به پشتونشيفتگي «كه به نحوي (آزاديخواهي) 

اي بيگانه با دموكراسـي   پشتونولي

ــدالت اجتمــاعي بالخاصــه در  و ع

خـورد و   دنياي امروز به درد نمـي 

نازيـدن بــه آن تنهـا زيبنــده يــك   

شعور  ي بي قومپرست خشكه بانكه

اي عملـي   است كه اراده و انديشه

ــردم   ــدن م ــراي رهاني و پيشــرو ب

 .افغانستان از دوزخ فعلي را ندارد
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از سوي يك آدم چشـم   ادعااين  پرستي و الفيدني زشت است. تي، مل»تواند شده نمي
سواي يك است.  انگيز كراهتته تعجبي ندارد ولي از سوي يك روشنفكر و گوش بس

هزاره، ازبك  غير پشتون، هاي قومسهم  تواند مدعي شود كه پشتون شوونيست كي مي
هاي استقالل طلبانه، در مشروطه اول و دوم و مبارزات ضـد ارتجـاع از    ... در جنگو

اله خان به بعد كمتر از سهم قوم پشتون بوده است؟ در سـطحي جهـاني، تـاريخ     امان
هاي  ملتكدام ملت است كه صفحاتي درخشان از مبارزه رهايي بخش نداشته باشد؟ 

 نبردهـا پولند و... سنن پرافتخار ، امريكا، چينفرانسه، روسيه، الجزاير، چلي، كولمبيا، 
هاي شگفت انگيز چنـدين كشـور    عالوه بر خيزشاند؟  آزادي نداشته و براي استقالل

هـا و   عربي، هم اكنون در هندوستان، ايـران، فلسـطين، فليپـين، نيپـال و... اسـتقامت     
ينسـت كـه   فـوق ا  مللمبارزات  ساز دورانارزش ساز جريان دارد.  پيكارهايي تاريخ

دموكراسي و عدالت اجتماعي را از ياد  نيل به ،خواهانه اغلب در كنار مبارزه استقالل
مبارزات مردم ما فقدان دموكراسـي و   و اسفبار كه كمبود دردناك  حالي اند. در نبرده

 بـا  اي بيگانـه  پس پشتونولي )30(نماي آنها بوده است.ورعدالت اجتماعي در بطن و د
به  نازيدنخورد و  دنياي امروز به درد نمي اجتماعي بالخاصه در دموكراسي و عدالت
اي  انديشـه  اراده و اسـت كـه   شـعور  ي بي خشكه بانكهت قومپرسآن تنها زيبنده يك 

 فخرفروشـي ندارد جز  را براي رهانيدن مردم افغانستان از دوزخ فعليپيشرو عملي و 
جامعه باد هـوا خواهـد    اجتناب ناپذير تكاملكه دير يا زود با  سنتياي به  پهلوان پنبه

نـامبرده بايـد بـراي روشـنفكران پشـتون و       هاي ؛ پس مبارزات انقالبي در كشورشد
پرسـتي و   غيرپشتون الهام بخشيده و آنان را وادارد تا با پشت پا زدن بـه هـر مليـت   

 ، براي رهبري مبارزات سخت آزاديخواهانـه »ولي و... ولي و هزاره ازبك«يا پشتونولي 
در افغانستان، متواضعانه از آنها بياموزند. بر روشنفكران آزاديخواه ماست كه باليدن به 
پيشينه و پيشينيان را كنار گذاشته و به حال بيانديشند كه چه هستيم و چه بايد كـرد.  
رضا شالگوني از مبارزان سرشناس ايران ضمن تحقير باليـدن بيجـا بـه گذشـتگان و     

  سازد:  ك ملت بر ملت ديگر، خاطر نشان ميجويي ي شوونيزم و برتري
ها با تفاخر مدعي مي شوند كه يـك روزي افغانسـتان    بعضي از ايراني«

آيا واقعا اين طور بوده اسـت؟ اصـال ايـران بـه      )31(.جزئي از ايران بوده است
معناي هويت ملـي كنـوني در آن موقـع وجـود داشـته؟ يـا كـه مـا جزئـي از          

  افغانستان بوديم؟ شعر سهراب سپهري را به ياد داشته باشيم:
  

  نسبم شايد برسد 
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)32( "سيلك"اي از خاك  به گياهي در هند، به سفالينه 
  

  شهر بخارا برسد.نسبم شايد، به زني فاحشه در  
  

ما به پدران و سرداران و فالن تفاخر مي كنيم. از كجا معلوم كه نسـب  
ما به يك زن فاحشه در شهر بخـارا نرسـيده باشـد؟ افتخـار مـا بـه اينهاسـت؟        
افتخار ما به انسان بودن ما، افتخار ما به احترام گذاشـتن بـه همـديگر و برابـر     

  )33(» دانستن ماست ورنه افتخاري در كار نيست.

  
  افغانستان و پاسداران منافع امريكا  استقالل 

  
اي داشـتيم   خوان امريكا و خصم استقالل افغانستان اشاره در باره روشنفكران كلمه

شود مفصال به آن پرداخت. در اينجا بر نظـرات دو   كه در چهارچوب اين نوشته نمي
 طالبـان و شـركا بـا تمسـك بـه     تن از نمايندگان تپيك آنان درنگي گذرا داريم زيرا 

هاسـت كـه از مـنجالب     ها و نوشـين اربـابزاده   ي سلطانزوي بيانات پنتاگون پسندانه
عليه روشنفكران وطندوست و آزاديخـواه، نجاسـت پراكنـي    » واواك«و » آي اس آي«

  كنند. مي
 

 داوود سلطانزوي:

  
كـرد، در بلنـدگوي    او كه با كانديدان معترض پيش سفارت امريكا اسـتغاثه مـي  

سو نهاده و  )، شرمك را يك1390سرطان  9(در امواج آزادي، » آزاديراديو «امريكا 
  خواند: واهي مي 21، مفهوم اشغال را در قرن »اي آي سي«هاي  با تكرار تز

جهـان امـروز را    19و  18و  17نبايد) بـا تعريفـات احساسـاتي قـرون     «(
م كـه  تواني بررسي كنيم. جهان وابسته به همديگر شده.... ما بيطرف مانده نمي

پاكستان و ايران ما را مملكت مضمحل بگويند... ما بايد متحدين داشته باشيم 
  »كه ثبات سياسي، اقتصادي و نظامي پيدا كنيم.

 21هاي جهان براي كسب استقالل بود. در قرن  يك مشخصه آن قرون، پيكار ملت
هاي غربي و در راس آنها امريكا بخاطر منافع اقتصادي و سياسـي و بـا    هم كه قدرت

خواهند كشورهاي ضـعيف را زيـر يـوغ درآورنـد، مـردم آن       شيپور جهاني شدن مي
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الل بـدون حـق تصـميم در    كنند زيرا آگاهنـد كـه بـدون اسـتق     كشورها مقاومت مي
شان، آزادي و دموكراسي و حقوق بشر و حقـوق زن چيزهـايي    چگونگي اداره خاك

ي امريكا، خفـت و مسـاوي بـه     ارزش اند كه ملتي سرفراز، داشتن آنها را در سايه بي
هاي عظيم را   دانند. بسياري از ملل دشواري دارش مي خرسندي يك برده از تبسم برده

هـاي امريكـا را    اكوادور و پانامه پايگاه استقالل نايل آيند. مردم فلپين،پذيرفتند تا به 
جواب دادند تا از حق خوداراديت و رشد و توسعه اقتصادي خود دفاع كرده باشـند.  

هاي مذكور است و  هاي كشور ها كشور خواست دولت هاي امريكا در ده وجود پايگاه
نثـاران وطنـي امريكـا،     ا خالف تبليغ جانهاي نظامي امريك پايگاهنه هرگز مردم آنها. 

هـاي   ي پر از اجناس مرغوب و ارزان براي عامه مردم نه بلكه چنگال هاي خيريه مغازه
المقـدور تمـام    زرهي و اتمي آن كشور انـد جهـت زيـر كنتـرول نگهداشـتن حتـي      

 اش.  نفوذ امپرياليستيكشورهاي دنيا و حفظ و گسترش ساحه 

  كتـاب  چنـد  و مولـف  »اي آي سـي «گران سـابق   حليلجانسن از ت داكتر چالمرس
هـاي نظـامي امريكـا را     ، پايگاهامريكا» امپراتوري«درباره نظاميگري و فساد پرفروش 

هـاي فرانسـه و برتانيـه كـه      داند مثل امپريـاليزم  امپراتوري امريكا مي هاي »مستعمره«
ها فقط سربازان نـه بلكـه    دهد كه در پايگاه مستعمرات خود را داشتند. او توضيح مي

شان به بـيش از نـيم    دباشند كه تعدا غيره مستقر مي ها و قراردادي معلمان، جاسوسان،
 )2004(مـي   »موشـن مگـزين  «اي بـا   هدر مصـاحب  رسد. جانسن يي ميامليون امريك

  گويد: مي
يـا   100نظامي در سراسر دنيا دارد كه بـا احتسـاب     پايگاه 725امريكا «

يل يهاي برتانيايي، سه پايگاه مخفي در اسرا ي جاسوسي، پايگاهها بيشتر پايگاه
ــاه ــتان،   و پايگ ــتان و ازبكس ــا در قرغزس ــادي در   14ه ــداد زي ــراق و تع در ع

ي مـا   شمار آنها خيلي بيشتر از اين خواهد بود. امپراتوري گسـترده افغانستان، 
  »عبارتست از امپرياليزم به اضافه مليتاريزم.

اش را از چشم مردم امريكا و دنيـا كتمـان    كه امريكا مقاصد اصلي و با شرح اين
وشـش  امپرياليزم امريكا با پ انداختن كلنتن بر مهمتر از اين، پرده«افزايد:  نمايد، مي مي

جهان وابسته به «ها كه  اي است به روي سلطانزوي اين جمله سيلي »جهاني كردن بود.
هاي كشورها و اسـتفاده از   جويي امريكا به هدف گشودن دروازه را با سلطه »همديگر

   بينند. نيروي كار ارزان آنها، مرتبط نمي
افغانستان اگر سرزميني مستقل و دموكراتيك و رها از عفونـت بنيـادگرايي باشـد    
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اش را حفـظ و در مقابـل تهديـدهاي ايـران و پاكسـتان بيايسـتد.        قادر است بيطرفي
برند  اعتنايي به عزت و غيرت انساني، از ياد مي عرضگي و بي ها از روي بي سلطانزوي

يكا در برابر ايران و پاكستان، موجب سـرافرازي  ها و نفوذ امر كه پريدن به ميخ پايگاه
هايي را  ن باشيد، مردم ايران و پاكستان و... سگئباشد. مطم نه كه ادبار و سرخمي مي

كه زير سايه شتر راه بروند و بگويند سايه از آنهاست، با شتر اشتباه نخواهند گرفـت.  
ك آرزو به كشور بازگشـته  ها اقامت در اروپا با هزار و ي براي دوستي كه بعد از سال

هـا و   هـاي پرنخـوت، و نـام    ها و نگاه بود، ديدن عساكر امريكايي و ناتو با آن عينك
آسـا   ها و اماكن عمومي چنان تحقيركننده، ضربت ساالران در سرك هاي جنايت عكس

را بـه مـردن در   » گژدم غربـت «كشيدن و مردن در همان  و اميدسوز بود كه گفت غم
دهم. ولي آقاي سلطانزوي با شعف  ام ترجيح مي لوده شده و تباه شدهخاكي اينچنين آ
هاي امريكايي نشسته و همه را به فستيوال ايجـاد   ي گل بر روي تانك و شادي و دسته

خواند. به راستي كـه   فرا مي» فرصت تاليي«هاي دايمي امريكا و استفاده از اين  پايگاه
ر زياد است. مردم ما تنها با داشتن فرق بين يك وطندوست و يك امريكادوست چقد

تواننـد بـين ملـل آزاد احسـاس      مستقل و دموكراتيك و ضد بنيادگرا مـي  افغانستانيِ
مانـد كـه    ها به آن مـي  ايم كه قبول پايگاه برابري و غرور كنند. ما هميشه تاكيد نموده

  نگهداري از مادر را، به تجاوزكاران به عفت خواهر خود بسپاريم.
  تداوم اشغال امريكا:توجيه 

سال گذشته افغانستان در چه حال قـرار داشـت؟ آن    20يا  15، 10در «
هـا بودنـد؟ آيـا     كردنـد كـي   وقت كساني كه در افغانسـتان حكمفرمـايي مـي   

  »آنوقت اشغال نبوديم؟
يعني در گذشته نزديك كه اشغال بوديم اگر حاال هم باشيم، و در آينده هم، از ما 

  كند؟!  مي رود؟ چه فرق چه مي
بلي قربان، اشغال بوديم ولي توسط جنايتكاران داخلي. و وظيفـه يـك روشـنفكر    
آگاه و استقالل طلب آن بود كه بدون اتكا به اين و آن قدرت خارجي عليـه خاينـان   

بـوديم و حـاال    »آي اس آي«هاي  مذكور به مبارزه برخيزد. در آن زمان در اشغال سگ
باشيم . اگر اولـي فاجعـه و    اش مي ع نوكران جهاديدر اشغال ابرقدرت جهانخور جم

بارتر است. در آنزمان آل و عيال  ذلت بود، اشغال دومي به مراتب فاجعه بارتر و ذلت
شما در معرض تجاوز تنها جنايتكاران وطني قرار داشت ولي حاال در معرض تجـاوز  

من داخلي طرف بـود  شان هم قرار دارند؛ در آنزمان، مردم با يك دش باداران امريكايي
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ولي حاال با يك ابرقدرت مواجه است كه پشت و پناه دشمنان داخلي بوده و مبـارزه  
  ما را به مراتب دشوار كرده است.

آقاي سلطانزوي شعور درك تفاوت بين اين دو اشغال را دارد امـا او مشـحون از   
مايكـل   احساسات امريكاپرستانه و تـوال بـه نويسـندگاني از نـوع آنتونيـو نگـري و      

در افغانستان باشد! با اين تفاوت كه آن » اي آي سي«خواهد از ثناخوانان  مي )34( هارت
تـرين   دو كتاب را قبل از تجاوز امريكا به عراق و افغانسـتان نوشـتند و سـيلي تـازه    

ها را بعداً به روي خود خوردند، در حالي كه آقاي سلطانزوي  جنايات امريكا در آنجا
ـ   اظر كشتار زنان و كودكان معصوم وطنش به وسيلهبا دو چشم خود ن   ي امريكاييـان 

ـ است ليكن آنقدر پابنـد سياسـت پنتـاگوني     ي آنان با طالبان و در همان حال مذاكره
هـاي دايمـي نظـامي را.     داند و هـم وجـود پايگـاه    است كه هم اشغال را موهبت مي

ن صـدها هـزار عراقـي و    سلطانزوي نه از خون هزاران هموطن بيگناهش و نه از خو
كند. او بيشتر از آن در امريكا شستشوي مغزي ديده  حاال ليبيايي توسط امريكا حيا مي

و... چرتش را خـراب  » حقوق بشر«و » دموكراسي«هاي زير نام  كه اين همه خونريزي
اي امريكـا از   آي كشتن اميد: مداخالت نظامي و سـي «هايي نظير  كند يا مطالعه كتاب

از وونـدد نـي تـا ليبيـا: يـك قـرن       «از ويليام بلم يـا  » ي دوم به اين سوجنگ جهان
آور  جنايات عليه بشريت: تاريخ رعشه«از زولتن گراسمن يا » مداخالت نظامي امريكا

به قلم چايتانيا ديف كه همه امريكـايي انـد و نـه از    » به بعد 1776جنايات امريكا از 
ـ    ا سـايت افشـاگر جنايـات امريكـا در     كدام كشور ضد امريكا، يا نگـاهي بـه هزاره

اي وارد آورد. كسي كه از  خدشه» اي آي سي«ي  هاي جهانخورانه هواداري وي از نقشه
ي وجـدانش را  توته و پرچه شدن صدها كودك فقير وطنش تكان نخـورد چـه چيـز   

سلطانزوي مثل يك سناتور يا كارشناس دولتـي امريكـا گـپ    بيدار خواهد توانست. 
  زند:   مي

  »اگر امريكا برآيد حالت فعلي افغانستان چه خواهد بود؟ فردا«
چـه ديـر، مـردم    حالت گل و گلزار نه بلكه از اين قرار خواهـد بـود: چـه زود    

پيشگان طالبي و جهادي بدون اتكا به امريكا يا قـدرت ديگـر بـه     افغانستان با جنايت
اد از امريكـا يـا   نبرد بر خواهند خاست و در اين جريان آناني را هم كه شعار اسـتمد 

محاكمه صحرايي خواهند » واواك«و » اي آي سي«ايران را سر بدهند به نام جاسوسان 
  كرد.

ي امريكا از كشور ما را كم نكند تا كمـر   ولي امريكاپرستان آرزو دارند خدا سايه
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هـاي بيشـمار    نود درصد مردم را عذاب
بشكند و در مقابل اعضاي مافياي قدرت 

ي دولت،  و ثروت يعني اراكين باال رتبه
» مشكل«به جنايت و چپاول ادامه دهند؛ 

هاي آزرده هـم بـا پيشـكش     جانطالب 
   شود بخير. ي قدرت حل مي دانه

كنـد   رنگين سپنتا نيز طوري اكت مي
پيمـان  «كه گويـا بـا اربـابش در زمينـه     

زند كه افغانستان را  چانه مي» استراتژيك
به قيمت باالتري به آنان ارزاني دارد، اما 

هـا بـه چانـه زدن عـروس و      اين دعـوا 
  اند!م شوهرش به خاطر مهريه مي

» ضد امريكايي«هاي  عطااله لودين از جنايتكاران كهنه كار گلبديني هم قيافه گيري
و » خالص گيـر «كند كه امريكا نقش  ارباب خاينش گلبدين را از ياد برده التماس مي

» ائتالف شمال«اش را تا ايجاد دولت مركب از جانيان طالبي، گلبديني و »دولت ساز«
  ادامه دهد:

شـان از افغانسـتان     المللي است كه قبل از برآمـدن  بين مكلفيت جامعه«
ها و  المللي توسط اين ها جور كنند و يك توافق بين بايد يك نظام براي افغان

هـاي داخلـي    هاي آنها بايد تامين شود. اگر اين نباشد حتما جنـگ  به ضمانت
تـاز در جهـان اسـت و بايـد ايـن آتـش در        شود. امريكا قوه يكه باز شروع مي

  افغانستان را خاموش كنند.
اگر امريكاييان براي دولت سازي و نظام سازي نيامده باشند، آنها چـه  

اند و اگر اين را نكنند معنايش اين بوده كه به خاطر اهداف خود  كاري كرده
  »آمده بودند نه بخاطر تامين امنيت و بازسازي افغانستان.

  
 :نوشين اربابزاده

  
هـا اسـت،    هاي رسانه ستارهان كه هم از روشنفكر چرا سلطانزوي را نمونه گرفتيم

فردي با سالمت عقلـي و  

فــارغ از غــرض و مــرض 

بازي، چگونه ممكن پشتون

ــارزه  ــراي مبـ اســـت بـ

الل خواهانه به طرف استق

طالبان ببيند ولو طالبـان  

نكتايي پوش مثـل داكتـر   

كي، از پاريس  روستار تره

 به آنان سفيده بمالد؟
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در انتخابـات بـه    مرداريبراي حل كه  دانيم ميهم سخنگوي كانديدان معترض و هم 
  .شتافتدرگاه سفارت امريكا در كابل 

نمونه گرفتيم كه وظيفه دارد در نشـريات معتبـر    رونوشين جان اربابزاده را از آن 
مبني بر رد استقالل كشورها را در ارتبـاط  » اي آي سي«تزهاي  »گاردين«خارجي نظير 

آن هـم دارد كـه بـه    » راوا«ضد  حادبا افغانستان تفسير و تبليغ كند. البته وي خارش 
طلبان اهميـت   اش عليه استقالل و استقالل قياس با نفرت و جنگپردازيم زيرا در  نمي

  د. ارد دوم درجه
شكي نيست و اطالعـاتي هـم كـه    در قلت سواد خانم نوشين از تاريخ افغانستان 

اي  بـه انـدازه   امراند. و در اين   ش دادهدبه خور »6آي  ايم«و  »اي آي سي«مربيان دارد 
ك و ضد تاريخي را كه در دهانش بگذارنـد،  اند كه هرحكم دروغ، مضح  موفق بوده

ــا  انتشــار » گــاردين«در  خرســنديب
  دهد. مي

ــي« ــار روي » اي آي ســ در كــ
هاي غربي تبـار ممكـن اسـت      اجنت
را  آنـان از آزادي فـردي   يهـاي  جنبه

جهـان   هـاي  اجنـت . امـا  سلب نكند
افغانســـتان  و در آن ميـــانســـومي 

آمـوز و   شوربخت را، آنچنـان دسـت  
آسان يابد كه آنان را  مي زاد غالم خانه

وطندوسـتي و   حـس هايي عـاري از شـرف و    به انسانو سريع و با كمترين مصرف 
هاي ساير كشـورها نصـف هسـتي و اسـتعداد و      كند. اگر اجنت دوستي بدل مي مردم

با احساس محروميـت و  وطني  مستخدمان، كنند مي »اي آي سي«شان را وقف  انسانيت
خود را بـر پـاي    آلود دستل بدن خود و مثل يك پشكك با تمام سلوخود كم بيني، 

  ند.پسخ مالند و مي اربابان امريكايي مي
است كه هدفش را نفي و طرد استقالل و شيفتگي جنس نوشين اربابزاده از همين 

 قـول   نشـود، نقـل   حمل بر بهتان اين ادعاكه  مردم ما به آن قرار داده است. براي آن
افغانسـتان بايـد افسـانه    «اش  و بعد چند گفته ديگـر در نوشـته   آوريم را مي گويايش

  :) را دنبال خواهيم كرد2011 اپريل 17 ،»گاردين«(» دور بيندازداستقالل را 
ــال« ــان اص ــوري   افغ ــيچ امپرات ــا ه ــداد  ه ــت ن ــون  ا  هاي را شكس ــد چ ن

ـــــــد  درخـــــــت آزادی بای

هرچنـــدگاه� بـــا خــــون 

میهنپرســـتان و ســـتم�ران 

پرطراوت گردد. این کـود 

  ت.طبیع� آنس

 جفرسنتوماس 
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هـاي بريتانيــه و شـوروي قـبالً ضــعيف شـده و مسـير فروپاشــي را       امپراتـوري 
ها پشت افسانه استقالل را رها نكرده و بـرعكس تشـجيع    اما افغان پيمودند مي

كننـد. امـا    مباهـات كشورشـان  دانسـتن  هـا   شدند تـا بـا گورسـتان امپراتـوري    
هـاي دو   افغانستان گورستان باقي ماند در حـالي كـه مسـكو و لنـدن پايتخـت     

 رونقپيش رفته و ، ها سابق پس از به اصطالح شكست توسط افغان  امپراتوري
مبـدل شـد،    مهيـب كه سرتاسر كشـور بـه گورسـتاني     . حتي پس از آنيافتند

  »نگرفت. افسانه مذكور پايان
خانم نوشين، برخورد ما به تفـاخر  

اسـت. كـاش    عيانپوك ناسيوناليستي 
ي از آن رنوشته شما رنگ و بوي بيـزا 

قلب با داشت. اما شما  را مي ها الفيدن
ـ خواهيـد   مـي تـاريخ   و مسخ ي حقيقت
مخــدوش بــا قلمــي اجيــر  را مســتند
   نماييد.

رفتن كافيسـت  » گوگل«ساعتي به 
مقبول اغلب مورخـان و  واقعيتي » ها افغانستان گورستان امپراتوري«تا روشن شود كه 

 شـوربختي مانـدگي و   عقب آن، خوشكنك به دلكه ما نبايد با  است. اين پژوهشگران
بـه غـرور    لجن پاشـي برويم، يك مسئله است ولي  غفلت به خواب نديده وخود را 

شـكرانگي  بافي بـه   دروغو  برحق ملت ما براي توجيه زبوني و گم بودن غرور خود،
  اي ديگر. مسئله، جلب رضايت دولت امريكاداشتن تابعيت و يا پاسپورت غربي و 

حـاال كـه   زيرا شود؟  دروغي چنين فاحش متوسل مي و يفرحچرا به ت اين خانم
بـه  » اي آي سي«، هاي نظامي دايمي در افغانستان داشته باشد امريكا مصمم است پايگاه

با ترساندن مردم از جنگ داخلي و برگشت طالبان ه كه دادوظيفه  شروشنفكرعوامل 
در افغانسـتان را  حضور نظامي امريكـا  » حتميتو  سودمندي«به اشكال مختلف، و... 

هـا   نمايند تا افكار عامه مردم افغانستان براي استقبال از ايجاد پايگـاه  و تبليغ تئوريزه
 انجام را اش وظيفه ايماني و وجدانياو نيست.  اين بيچاره. از يك نظر گناه سمت يابد

شخصـيت و تشـكيالت    و هـر » راوا«او نسبت به ماللـي جويـا و    خصومت .دهد مي
در افغانسـتان آب  » اي آي سـي «هـاي   گي به سياست نيز از همين دلداده طلب استقالل

، به هدف رسيدن به ماموريتدر انجام اين  ميزان توفيقبه و همقطارانش خورد. او  مي

ــــــ� آزادی  ــــــفت واقع ص

ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــتقالل اس اس

استفاده از زور حفظ شـده 

  .باشد

 ولتر
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هـاي   متحـد و يـا ادارات و پـروژه    ملـل   ،عالي در مافياي حـاكم افغانسـتان   اتمقام
  )35(.تر خواهند شد استخباراتي غرب نزديك

هـاي   دولـت  يامريكاي سي ياانگلي ندرت ديده شده كه يك مشاور استخباراتيبه 
ملـتن بيـردن سـابق مـدير مقـر       .كرده باشندجنگيدن در افغانستان تشويق  بهرا خود 

هشـدار  » هـا  افغانسـتان گورسـتان امپراتـوري   «اش  در پاكستان در نوشته» اي آي سي«
  دهد:   مي

دان تـاريخ   ا ايـن كـه بـه زبالـه    امريكا بايد جانـب احتيـاط را بگيـرد يـ    «
  » افغانستان فرو خواهد رفت.

  به كاخ سفيد، مخالف اين پيشوايش است. آتشين با عشقينوشين اربابزاده اما 
چرا ترديد داريد؟ اشغال افغانسـتان را  «دهد كه  اربابانش ندا سر مي او در واقع به

 افغانستان"ي  افسانهتان است برخورد كنيد؛   ادامه دهيد و با مردمش هرطوري كه ميل
هـايي   غرب و افغان اطالع نويسندگان بي ي و پرداخته ه، ساخت"ها گورستان امپراتوري

ها در حـال   ها و روس اين توهم؛ اگر انگليس زندگي باندارند جز چيز  است كه هيچ
افسـانه را  بودند، افغانستان جزئي از آنها شده بـود؛ هرگـز فريـب ايـن      انقراض نمي

ي  خانـه  را به فاحشه افغانستان و هاي نظامي را ايجاد نخوريد و با آرامش خاطر پايگاه
  »خود بدل كنيد و....

شـان بيشـتر از روي دلربـايي و      ولي معلمان نوشين جان آگاهند كه اين شـاگرد 
سوادي در تاريخ افغانستان است كـه گذشـته    خوش خدمتي به امريكا و نيز بيجذبه 

كند نه بـر اسـاس ژرف و همـه جانبـه      نفي مي استهزا آميزروحيه مردمش را  وطن و
 هـا،  ها، انورالحق احدي ، اشرف غني احمدزيزلمي خليلزادها كه ديدن پديده. امريكا

 اوكارهـايي چـون    تازهرا داشته باشد، به حرف  ها ها، وحيداله شهراني واللعمر زاخي
   گوش نخواهد داد.

كه افغانستان گورستان خـاموش مانـد و مسـكو و لنـدن      ايننوشين اربابزاده در 
العلل بپـردازد.   برد كه به علت فهمد يا از ياد مي ند، يا به راستي نميدعروس شهرها ش

ها، قدرت در دست كـي قـرار    ها و روس كه پس از هر پيروزي بر انگليس يعني اين
 ؟ي مزدبگيـران وطنفـروش  مشت ،اله گرفت، در دست مردم افغانستان يا به استثناي امان

ها در نيمـه راه يـا در آخـر توسـط      ها و جنبش در تاريخ كم اتفاق نيفتاده كه انقالب
نيروهاي خايني كه در آن نفوذ داشتند مصادره شده و در نهايت دولتـي كـه از آنهـا    
 تولد يافته، دولتي ضدانقالبي و ضدمردمي بوده است. پس در جنگ اول و دوم ضـد 
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جنگ سـوم،  به دنبال غصب كردند؛  طالب مانندرا اميراني خاين و  »امارت«، انگليس
» در حـال زوال «طلب روي صحنه آمد اما باز هم همين امپراتوري  خان اصالح اله امان

؛ با رانده شـدن  هاي خودش را بر تخت نشاند عليه او توطئه چيد و آدمبرتانيه بود كه 
شد كـه از بـدو پيـدايش در     دادهي متجاوزين روسي از افغانستان قدرت به آدمكشان

كالن شده بودنـد و بـدين ترتيـب تمـامي     » واواك«و » آي اس آي«، »اي آي سي«بغل 
  ثمرات جنگ مقاومت برباد رفت. 

خــانم نوشــين كــه از منــابع    
داشـت بايـد    وظيفه نمـي  استخباراتي

گرفت  باال را در نظر مي عامواقعيات 
خاك پاشيدن بـر  مذبوحانه و به جاي 

اي از تــاريخ آزاديخــواهي   گوشــه
قلب جميـع   را بر  مردمش، تير مالمت

ــرود    ــدرت ف ــدار ق ــبان غ آن غاص
بـه  طوري كـه   آورد. اما نه. همان مي 

» سـازي  ملت «او امريكا براي ما  باور
 اش بندگي  كند، خود هم بايد سعي مي

را به خرج دهد تـا ملـت افغانسـتان    
هـاي دايمـي    ه استقبال از ايجاد پايگـا 

استقالل خـواهي در   به» ماندنميخكوب «نشانده را جاگزين  هاي دست امريكا و دولت
ـ كـه تو  اين در گذشته بسازند. ـ مـا تو  ملـت هـاي او را   يهص هـاي يـك فرزنـد     يهص

منتها از هـم اكنـون او نـور ديـده دولـت      بپندارد شكي نميتوان داشت،  اش حرامزاده
زيرپا كـردن اسـتقالل و   مافيايي، جنايتكاران طالبي و جهادي و شركا است كه بدون 

  بقا نخواهند داشت.اي يك ماه هم  آن قدرت جهاني يا منطقه اين و قبول بندگي
  خواهي: ي ديگر استقالل  رذيالنه تخطئه

ــروعيت    « ــدمت مش ــتقالل در خ ــوي اس ــاس ق ــاريخي احس ــاظ ت از لح
بخشيدن به بسياري از اعمال هرج و مرج طلبانه و خرابكارانه بـوده و اينسـت   

طالبـان خواهـد   كنـد كـه بـه     كه حتي رئيس جمهـور هـم گـاهي تهديـد مـي     
  »پيوست.

ي طالبان  طلبانه و خون شهيدان آنها را با اعمال خاينانه هاي استقالل اكي جنگپاو 

مردم آزاد باید نه تنها مسـل6 

ــه  ــند، بل9 ــپلین باش ــا دس و ب

ــلحه و  ــاف� اس ــدار ک ــد مق بای

ـــته  ـــار داش ـــات در اختی مهم

 باشــند کــه اســتقالل شــانرا از

دســــت تجــــاوزگران، کــــه 

دولت خود شان نیز میتوانـد 

ـــظ  ـــد، حف ـــمول آن باش مش

  .کنند

 جورج واشنگتن 
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. و هسـتند  بودنـد   استقالل بيگانه با با نوشين جانبرابر كند كه  مي و جهاديان مقايسه 
محرك هيچ استقالل طلب اصيل و شـريف   »اعمال هرج و مرج طلبانه و خرابكارانه«

، »اي آي سـي «ساالران جهـادي و طـالبي بـه مثابـه مولـودات       نبوده و نيست. جنايت
هاي خود درآوردند. محشري را كه ايـن   استقالل را در چشم ،»واواك«و » آي اس آي«

كـه در   برپا كردند، فقط يـك احمـق  » آي اس آي«جانيان بنابر بدذاتي خود و دستور 
شان، تفسـير    ي در كله» استقالل«ن بسوزد، ناشي از فكر تخفيف مردم افغانستا شهوت

 هـايش بيشـتر بـه    »تهديـد «چـرا نـدارد و    و  وشالي بودن كرزي هم چونتواند. پ مي
طلبـي مـردم    و ربطـي بـه اسـتقالل    هماند نازهاي يك سرسپرده  و» كميسيون سازي«

و » آي اس آي«بـود سـگان    طلب مي اللافغانستان در گذشته و حال ندارد. او اگر استق
چنــان  آن اش»تــيم«و و ا كــرد. را از دور و بــرش دور مــي» واواك«و » اي آي ســي«

كي تا  شجاع و از تره كه روي شاه اند نشاندگي را به نمايش گذارده هايي از دست  نمونه
 كارملاله امين و ببرك  حفيظ باشد، »طلب استقالل« كرزي اگر كنند. نجيب را سفيد مي

 حسـاب شـوند!  » طلـب  اسـتقالل «و گلبدين و مال عمر هم بايـد   الدين رباني و برهان
كسي كه با خاينان جاني طالبي و جهادي و استقالل با آزادي پيوندي ناگسستني دارد. 

تر از ايـن    ادعاي مستقل بودن نمايد ولو غليظتواند  نميبه هيچوجه جاسوسان بسازد، 
  بپرد.ارباب  به روي

ـ طلبـي او را هم  جويـا، اسـتقالل   نسـبت بـه   بـدبيني نوشين خـانم از فـرط    راز ت
 اميـدآفرين زن شيربه   ركيك دشنامي ترتيب  و بدين دانستهبنيادگرايان  »طلبي استقالل«

  كند:   مي حوالهمردم ما 
 ،هجـه ماللـي جويـا   لال رهبران جهادي دشمنان طالبي و ناراضي صريح«

   »گيرند. همه جهت كسب مشروعيت و معروفيت از همين افسانه مايه مي
كند. او امريكا و متحدان را دشـمنان   ماللي جويا هميشه از دو دشمن صحبت مي

خواند. مبارزه تاريخي او  ها را دشمنان داخلي مردم ما مي طالبان و جهاديو خارجي، 
ادامـه  قاطعانـه  با حمله عليه جنايتكاران جهادي در حضور خود آنان شـروع شـد و   

طالبـان   اش تنها جرگه منجر گرديد زيرا مبارزه ولسي ازيافت كه سرانجام به اخراجش 
ود سازد بلكه از افشـاي جانيـان جهـادي    تا دولت امريكا را خشن گرفت را در بر نمي
. ماللـي جويـا بـر مبنـاي     نبـود اي غافـل   لحظه نيزامريكا،  پادوان بومي اين پايگاه و

 باشد، ميبا نيروي مردم  و آزاديطور كه خواهان استقالل  وگفتارهايش همان ها نوشته
ال  يـده هاي نظـامي امريكـا (چيـزي كـه ا     زير سايه توپ و تانك و پايگاه »آزادي«به 
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و  نهاد نامكاذب، ننهاده و آن را هاست) ارزشي   ها و داوود سلطانزوي اربابزاده ننوشي
 . داند اي غير رسمي مي غالمي

و ساير آزاديخواهـان خالصـه    »راوا«ماللي جويا و  انوشين اربابزاده ب شتركينگي
اش پيشـي گرفتـه    از رقبـاي افغـاني   »اي آي سي«كه در تحبيب  او براي اين .شود نمي
  پاشد: اش را مي به شعور مردم ما هم چتلي ،باشد

اين افسانه از نظر سياسي مفيديت دارد چراكه شورشيان خرابكار را به «
  »كند. قهرمانان و رهزنان سرگردنه را به سياستمداران بدل مي

تبهكـاران  درصد مردم مـا،   99نزد  :دهد مي تحويلدروغ  چندين سطراين  دراو 
اش را بـه شـهادت رسـانيدند،     هزار باشنده ها دهشان با    جهادي و طالبي كه پايتخت

نـه بلكـه پليـدترين     »قهرمان«حيثيت 
  .را دارند سرزميندشمنان تاريخ اين 

متجاوزان بـه نـاموس   كساني كه 
ــا ــن م ــردم و وط ــ«را  م و  »انقهرمان

 تـان  با اجازه ،خواندند »انسياستمدار«
 »آي اس آي«، »يا آي سي«نوشين جان 

كشيد؟ دوستان امريكايي شما احمدشـاه مسـعود را بـا     ! خجالت ميبودند »واواك«و 
كشيد؟ آدمكشان مشهور گلبديني، عطااله  جورج واشنگتن مقايسه نمودند! خجالت مي

 جمعه خان، امين فـاطمي و... را وزيـر و والـي و    سباوون،هادي ارغنديوال، لودين، 
يـد طـواليي    كه »اي آي سي«كشيد؟  سفير و مشاور و مصلح مقرر كردند! خجالت مي

دمـوكرات  خواه  استقاللرهبران  بتراشد و برعكس، »قهرمان«دارد از قاتالن و خاينان 
، خوزه كب آربنز رئيس جمهور منتخب گواتيمااليبزرگي مثل داكتر محمد مصدق، ج

شـان از   هاي شان آزادي كشور كه خواست اصلي را و...سوكارنو والسكو از اكوادور، 
 سالوادور برانداخت وگفته و با كودتاها آنان را  »نامطلوب« طناب اسارت امريكا بود،

! خجالـت  را به قتل رسـانيد  چيلي و زئير ن ملي مردمناپاتريس لومومبا قهرماو آلنده 
ي شيرل بنارد همسـر زلمـي خليلـزاد خجالـت      ين اعتراف بيسابقهاز ا )36(كشيد؟  مي
  ؟كشيد مي

رو كشته شوند. دليلي كه ما امـروز   ما گذاشتيم كه تمامي رهبران ميانه«
رو نداريم اينست كه ما بـه آنـان (بنيادگرايـان) اجـازه      در افغانستان رهبر ميانه

ها و عناصـر بينـابيني را در    رو ها، ميانه داديم كه همه را بكشند. آنان همه چپ

ـــــزی از آزادی و  ـــــیچ چی ه

  .استقالل ارزشمند تر نیست

 هوش� مین
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  » دهه هشتاد و بعد از آن كشتند و نابود كردند.
هاي اروپـايي   در كشور» اي آي سي«هاي مخفي  از ماجراي ابوغريب و شكنجه گاه

شما از  »اي آي سي« .خانم نوشيناندازه طوالني است  كشيد؟ اين ليست بي خجالت مي
اش كشته است كه ويليام بلم آن را  هاي سري ليون نفر را در عملياتيم 6 حدود 1987

ولي پيداست كه هرقدر نمونه بيـاوريم كمـرت را    است  ناميده »هالوكاست امريكايي«
دنيـا بـا   ما و مردم آزاديخواه ليكن . اند كه احساس روسياهي كني  آنقدر سست نبسته

آزادي و «امريكاسـت كـه    هـاي  دولت توجه به تاريخ پرخون و خيانت و خرابكاري
و  هديـد تاليـي در گـردن    طوق لعنتبا  بندگيرا، استقالل بدون  اهدايي» يدموكراس

  جان فشانند. بركندن آن، به خاطرحاضر اند 

ي  نوشـت بايـد تيرهـاي چنـد سـره      مـي  مسئوالنهه و شريفاننوشين اربابزاده اگر 
 دزدان را، كـرد كـه آن   گانـه مـي   هاي جاسوسي سـه   اش را متوجه سازمان زهرآگين

و به جـان مـردم    ه، به قدرت رسانيده، مسلح كردناميده »سياستمداران«و  »قهرمانان«
پشـت   »اي آي سـي «دانند كه  ميوي ي ما انداختند. عالوتاً همه به غير از  غافلگير شده

كه هريك از آنان را  وقت حال هر آشام بوده و درعين سركليه حكام ارتجاعي و خون
دور گفتـه   هاي مختلف كاغـذ تشـناب   بهانهتشخيص داده، به  »منقضي«و  »ناكارآمد«

بـه   »اي آي سـي « )37(.انـدازد تـا بميرنـد    ها مي نيست كرده يا در زندانانداخته، سر به 
ماند چون هرآن ممكـن اسـت او را فـداي     هايش تا آخر وفادار نمي هيچيك از اجنت

منافع مهمترش سازد. شما خانم نوشين هم از ايـن امـر مسـتثني نيسـتيد. روزي كـه      
بـه پايـان    »اي آي سي«اي بر هاي مافيا، گك گدي و فرشته حضرتي و بقيهمصرف شما 

تا  نخواهد بود هاي جهاني خبري و رسانه »گاردين«در  انت  و نشان نام از ديگر برسد،
ـ   دولت امريكا و دست نشاندگانش را  هاي ترسناك واقعيت و اگـر   دزيبـا جلـوه دهي

بـه   راسخانه حضور امريكا در افغانستان بهو مثالً ناگهان  داندكي دست از پا خطا كني
به جاهـاي  تان ديد هيچ، كار د، روي وزارت و رياست را كه نخواهيبرخيزيد مخالفت
 تر هم خواهد كشيد.   باريك

 را هم ببينيم: اواين جمله ي 

كه با چسپيدن به افسانه استقالل  ها را بايد معاف داشت از اين افغان«
لمللـي  ا شـان بـه كمـك متحـدان بـين      شانس اعمار كشـور   خود را از يگانه

انـد كـه آنچـه     اين ايده باليده هدارند. آخر آنان نسل اندر نسل ب محروم مي
هاي رزمي و توانايي آنان در مسـتقل   قابليت هماناسازد  آنان را بي نظير مي
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بودن تا حد شكست امپراتـوري  
  ».ستها

كاش تو هم با عشق به اسـتقالل   اي
بـا   يـافتي و  پـرورش مـي   در عروقت

را بـا   عشـق تحصيل و اسـتعدادت آن  
ــي و  ارزش ــاي آزادي و دموكراسـ هـ

مبــارزه ضــد بنيــادگرايي تكامـــل    
كـاش پـدر و مـادر و     ؛ اييبخشيد مي

كردنت كـه بـدون اسـتقالل، آزادي نـه      داشتي كه شيرفهم مي اي مي محيط خانوادگي
چه بسا گوشـت را   ،خورد. به پدر و مادرت اهانت نشود ممكن است و نه به درد مي

ات اسـتند؟)   هـا مـردم   ات (افغـان  وحيه آزاديخـواهي مـردم  كش كرده باشند كه به ر
ملت افغانستان را به تحقير نگير، از غرب بياموز امـا ذوب نشـو و   ات را نپاش،  چتلي

خود را نفروش، به دوستان متعهدت خيانت نكن برضد آنان جاسوسـي را بـه خـود    
ـ   الكن تاثير آنان كجا و اجازه نده و....  و  شـهرت ام و جنون رسيدن بـه ثـروت و مق

   كجا! و... »اي آي سي«كار براي  اقامت در غرب در ازاي
نوشين خانم، در خاتمه حرفي كه به آقاي سلطانزوي گفتـه شـد، مناسـب حـال     

  خودت هم است:
زماني از تمسخر تاريخ رشادت مردم ما براي توجيـه حضـور امريكـا در    تو تنها 

منصرف خواهي شد كه خودت يا مادر و » اي آي سي«خدمتي براي  افغانستان و خوش
خواهرت مورد تجاوز دستجمعي نظاميان امريكا در كابل يا كـدام شـهر ديگـر قـرار     

  بگيريد.
هاي نظامي امريكا در فلپين، كوريا،  اميد هرگز چنين اتفاقي نيفتد. اما تاريخ پايگاه

جاپان، آلمان، پانامه و... پر از اين جنايات است. فقط به خاطر همين خطـر لرزاننـده   
ها خواهر و مادرت در افغانستان هم كه شده خوبست از طرفداري حضور  براي مليون

كنـيم؟) اسـتعفا دهـي تـا      نظامي و سياسي امريكا در كشورت (كشورت؟ اشتباه نمي
اي دوستانه است.  از پيشانيت زدوده شود. اين مشوره» اي آي عامل سي«ي درشت  لكه

 اختيار به دست خودت.

  

مردم� که آزادی را در بـدل 

امنیـــــت مـــــوقت� قربـــــان� 

ه شایســته امنیــت می9ننــد، نــ

  ی.اند و نه هم آزاد

 بنجامن فرانكلن
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 خالصه: 

 

دولت افغانستان انكارناپذير است ولي اقـوام افغانسـتان هنـوز بايـد     ـ وجود ملت .1
  پروسه ملت شدن واقعي را طي كنند. 

افغانستان كشور كثيرالمليتي است و ستم ملي در آن مشهود است كـه مخصوصـاً    .2
سال اخير اختالفات ملي از سوي احزاب جنايتكار به شـدت دامـن    30در عرض 

هم زيسته و افغانسـتان  ي بايكرنگو  آرامششود. اقوام افغانستان عموماً در  زده مي
هاي قومي از گذشته تـا   د نفاقاند. عامل اصلي تشدي  شان دانسته  را خانه مشترك

 اند.    هاي ضدمردمي بوده حال دولت

يك از مسايل اساسي منجمله ستم ملي ممكن نيست و  در شرايط كنوني حل هيچ .3
داننـد در حقيقـت كـارگزاران رژيـم ايـران و       را راه حل مي »فدراليزم«آناني كه 

 پاكستان و امريكا در افغانستان اند.

كراسي در افغانستان، به رسميت شناختن حقوق كليه اقوام با تأمين استقالل و دمو .4
تحقق يافته و همبستگي ديرين بين آنان احيا خواهد شد. الزمه ايـن امـر مبـارزه    

باشد كـه بـا در دسـت داشـتن      ساالران مي ي ضد بيگانگان و ضد جنايت متحدانه
 ماشين دولت دشمن مشترك تمام اقوام ميهن ما اند. 

هاي غيرپشتون هردو مانع وحدت اقـوام انـد.    پرست و قوم هاي پشتون شوونيست .5
بـر اقـوام    »برادر بـزرگ «خواهند ستم ملي و حق  ها مي طور كه شوونيست همان

كوشـند   هـاي غيرپشـتون هـم مـي     پرسـت  توجيه نمايند، قوم »علماً«تر را  كوچك
طبيعـي و  «االمكان بزرگ نموده و راه حـل   هاي قومي و ستم ملي را حتي اختالف
  را تجزيه افغانستان پيشنهاد نمايند كه تالشي اسـت بـراي تـداوم سـلطه     »ناگزيز

هاي غيرپشتون كه مسايل ملي را مقدم بر حل مسئله  جالدان جهادي. ناسيوناليست
دانند، بر دمـوكرات بـودن خـود     مي ـرهايي از اشغال و چنگال مافيا  ـ  كليه اقوام

 كشند. خط بطالن مي

و آفريـده شـدن توســط    »آي اس آي«طالبـان بـا آن گوشـت و نـاخن بـودن بـا        .6
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هاي باميان، دشمني با معـارف،   وار، تخريب مجسمه ستيزي ديوانه ، زن»اي آي سي«
 د.نرو بخش به شمار نمي دانش و... به هيچوجه نيرويي ملي و آزادي

جاسوسان، تنها  فريبانه و نه آشتي دادن جنايتكاران و وحدت ملي واقعي و نه عوام .7
 با كسب استقالل و جاگزيني دولت مافياي جهادي با دولتي مردمي عملي است. 

نمايند، عوامـل امريكـا هسـتند كـه      مي نفيآن روشنفكراني كه مفهوم استقالل را  .8
دايمي شـود. اينـان     هاي نظامي ه خواهند حضورش در افغانستان با ايجاد پايگا مي

 رسوا شوند. »واواك«و  »اي آي سي« بايد به مثابه دالالن خطرناك
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  ها پي نوشت
  
ي امريكا ها ـ در فروپاشي هر دو مسلماً عوامل داخلي نقش عمده داشتند ولي اگر توطئه1

بود، الاقل چندين دولت جديد با پامال كردن تاريخ پرافتخار گذشته خود زير  و متحدان نمي
 رفتند.  يوغ بيگانه نمي

  
و... جوالنگـه  » آريـايي «، »مقاومـت «، »خـاوران «، »آزمون ملي«، »سرنوشت«هاي  ـ سايت2
كابل «باشند.   هاي شوراي نظار، جمعيت و وحدت مي طلبان هواخواه رژيم ايران و باند تجزيه
كشـانده كـه البتـه اكثريـت     » بيننـدگان «از » نظرخـواهي «، بيتابي در تجزيـه طلبـي را بـه    »پرس

ن تجزيه اند! شك نيست كه همه اوباش محققي و خليلي خواهان تجزيه انـد امـا اينـان    خواها
و » سـي آي اي «دهنـد چـه رسـد بـه اقـوام ديگـر.        هزارم جمعيت هزاره را تشـكيل نمـي   يك

توانـد مـثال نتيجـه بگيـرد       اند؛ اولي مـي » كابل پرس«استاد » نظرخواهي«در اين نوع » واواك«
ها سايت را به رخ  ده» دهي  ي را«يداي نظاميان امريكا اند و دومي ارقام مردم افغانستان واله و ش

 ترين رژيم در جهان است!  كشد كه رژيم ايران دموكراتيك

  
بابـه  («سـاالران غيـر پشـتون     ـ سيد احمدشاه دولتي فاريابي كه خفت دمسازي با جنايـت 3

كند:  ت از كجا گرفته نقل ميو دوستم و...) را دارد، تعريف ديگري را كه معلوم نيس» مزاري
اش از استالين پرسيدند ملـت چيسـت و چگونـه     پس ازختم جنگ دوم جهاني، رفقاي حزبي«

يـي   گي مشترك عده شود آنرا تعريف كرد؟ استالين در جواب گفت: ملت عبارت از زنده مي
رديده از نژادها و اقوام است كه زير تاثير عوامل گوناگون تاريخي در يك سرزمين متوطن گ

و داراي زبان واحدي براي تكلم (افهام و تفهيم) بوده و داراي مناسبات اقتصـادي و سياسـي،   
  » گي بكنند. زير يك بيرق تحت فرمان يك دولت زنده

 را خـذ ٔتوانست بسيار مهم باشد اما از آنجايي كه نويسنده گليم جمعي مـا  اين تعريف مي
 بار است. اعت فاقد كند، مي ذكر اش»شخصي آرشيف و ها يادداشت«

  
شـود   ـ قوم به گروهي از مردم با سرزمين، تاريخ، فرهنگ و اقتصاد مشترك اطـالق مـي  4

اي دارد. پـس از رونمـا شـدن تقسـيم      ي خوني و خويشـي بـين شـان نقـش عمـده     ها كه رشته
اجتماعي كار و طبقات و مالكيت خصوصي، از تركيـب تـدريجي چنـدين طايفـه و قبيلـه بـا       

تـر اقتصـادي و سـطح نسـبتا بـاالتر فرهنگـي، مليـت پديـد          ي قويها اما پيوندهمان مشتركات 
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اند، ما نيز آنها را تسامحا  آيد. چون اكثر نويسندگان مليت و قوم را به يك معنا به كار برده مي
 ايم.  برابر هم گرفته

 
يعني واحدي سياسي مردمي در چهارچوب تاريخي و جغرافيـايي معـين   » ـ دولت ملت« ـ5

 و داراي دولتي با حق حاكميت ملي كه از سوي ساير كشورها به رسميت شناخته شده باشد. 

  
پديدار شـد امـا    19داري در افغانستان در اوايل قرن  ي سرمايهها ـ با آن كه نخستين نطفه6

ي عيان و نهان استعمار و حمايت از استبداد سياه فيـودالي بـومي   اه و مداخله ها به علت تهاجم
در يك قرن گذشته، جريان صنعتي شدن و رشد سـرمايه داري نتوانسـت راهـش را بـه پـيش      

دولـت تشـكيل مـي شـود،      ـ گشوده و مناسبات فيودالي را درهم شكند. زماني كه يـك ملـت  
اش در  ي دسـت پـرورده  هـا  و دولـت  شود اما اسـتعمار  دولت موتور تحكيم و تكامل ملت مي

اند در اين مرز و بوم كماكان ظلمت و جهل قرون وسطايي مسـتولي   افغانستان پيوسته كوشيده
 اند.  كاري الحق موفق بوده باشد كه در اين خيانت

  
از مواهـب اوليـه زنـدگي امـروزي در بسـياري از منـاطق         ـ اگرچه پسماني و محروميت7

الوصـف مـردم منـاطق اقليـت نشـين از رهگـذر        طق ديگـر اسـت، مـع   نشين بيشتر از منا پشتون
اقتصادي، عدم امكان خواندن و نوشتن به زبان مادري در مكاتب، جلوگيري از ورود آنان به 

هـايي انـد    غيره دچار تبعـيض  ادارات كليدي دولتي، تأمين خدمات صحي، تعليمي، شهري و
جهـادي و مخصوصـا پـس از اشـغال      هـاي خـون و خيانـت    كه تبلور ستم ملي است. در سـال 

افغانستان توسط امريكا، مناسبات باال تا حدودي بهم خورده ولي در ذهنيت و زندگي روزمره 
ها بازتاب قابل اعتنايي نداشته زيرا حاصل جنبشي دموكراتيك با شركت وسيع مـردم نـه    توده

ترين خاينـان بـه    خبيثبلكه نتيجه تقسيم قدرت بين مافياي غير پشتون و پشتون بوده است كه 
 شوند.  نيز محسوب مي» خودي«هاي  قوم

 
ايـن  ». قـام  نپشـتو  «اش  اين سخن فاشيستي از مولـوي يـونس خـالص اسـت در جـزوه      ـ  8

گويد قوم پشتون طال و ساير اقوام نقره و مـس   كرده مي همولوي اقوام را به فلزات متنوع تشبي
 و غيره اند! 

  
الـه خروتـي از ايـن     ) مطيـع 1389حوت  7(راديو آزادي، » زير آسمان كبود«در برنامه  ـ9

ها (گرچه بدون نـام گـرفتن از حـزب وحـدت و       ها و سينه بريدن  كه خود شاهد ميخ كوبيدن
كنـد. در كنـار او،    هاي سياف، گلبدين يادي نمـي   گويد اما از جنايت گردانندگانش) بوده مي
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گـي وجـدانش را تارانـده، بـر همـه جانيـان        مرض تنـگ نظـري هـزاره   عارف رحماني نام كه 
  تازد به استثناي مزاري، محقق، خليلي و ساير جنايت ساالران هزاره و شيعه.  مي

)، كانديـد رياسـت جمهـوري موسـوم بـه      1388اسد  17در ميز گردي در تلويزيون ملي (
ت را بـه لـت و كـوب    سرور احمدزي ناگهان از جايش برخاسـته و داكتـر رمضـان بشردوسـ    

اش توجـه داده و ادب   نيسـتي وتربيتـي شو  تهديد كرد. در آنجا هيچكس نبود كه او را بـه بـي  
 كند. 

 
ــار»خــاوران«ـــ گرداننــدگان ســايت 10 هــاي ظاهرشــاه و  ، ايــن مشــاور و شاعرباشــي درب
 نامنـد كـه ديـده شـود واصـف       مـي » ساالر شعر معاصر فارسي دري قافله«الدين رباني را  برهان

و... اسـت، در  » كمپاني«، »دانشگاه«و » پزشك«و » دكتر«باختري خود را كه پيشتاز لول دادن 
 نشانند!  كجا مي

  
ساالران كم نيستند. مجيد اسكندري  ان با دم خروس تعلق شان با جنايتـ اين نويسندگ11

  ن در مسـير افغانسـتا «باشد در مطلب » ستم ملي«يكي از آنان است. او كه بايد از بقاياي گروه 
و مافيـاي   ها زند تا جنايات جهادي (سايت آريايي) از هر چيز مفصل گپ مي» "وحدت ملي"

حاكم شان در البالي پرگويي گم شده باشد. و در آخر گويي طاقتش طاق شده، به مـداحي  
مقاومت شهيد مسـعود نـه تنهـا از پيشـروي طالبـان      «مخدومانش جانيان خاين قلم مي گرداند: 

ي غرب و امريكا را نيز در رابطه بـه حمايـت از طالبـان تغييـر     ها رد، بلكه سياستجلوگيري ك
داد. هـمچنان بايد از نقش فرمانده عبدالرشيد دوستم،اسـتاد خليلـي، فرمانـده اسـماعيل خـان،      
فرمانده الحاج محقق، فرمانده حاجي عبدالقدير، فرمانده حضـرت علـي، قومانـدان پيـرم قـل،      

رال بابـه جـان، جنـرال آصـف دالور و سـاير قومانـدانان، مجاهـدين و        قوماندان نورزائي، جنـ 
مبارزين و همه آناني كـه وجـب بـه وجـب در مقابــل مليشـياي مهـاجم پاكسـتاني، طالبـان و          

مقدار جنگيدن آنـان بـا طالبـان بـه     » القاعده جنگيدند و پهيداري نمودند؛ با قدرداني ياد كرد.
اي هـم   ي آقاي اسكندري خـاطره  ! ولي كاش در كلههمه معلوم است و نيز گريز مشعشع شان

وجـب  «اش در  ي كـابلي ها ها هزار خواهر و مادر و برادرك ي آنان در حق دهها ناموسي از بي
بود تا از آنها نيز قدرداني مي كـرد. و   جالدان زنده مي» امارت«كابل در چهار سال » به وجب

باالخره ما بايد امروز يا فـردا (يـك   «مايد: فر اش با طمطراق وجيزه مي او با همين نكبت فكري
را  هـا  روزي) از فرهنگ و رسوم قبيلوي گذار كنيم و بطرف دموكراسي و تمـدن اولـين گـام   

بــه طــرف دموكراسـي بــا محقــق، اســماعيل، دوســتم، پيــرم قــل،   هــا برداشــتن گــام»! بـرداريم 
از آقــاي  علــي و...! نفــرين، نفــرين بــه تــو مجيــد جــان اســكندري كــه تعفنــت كــم  حضــرت
 اي نيست.  خوشخانه
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ي جهـادي و  ها ـ در اينجا مجال بحث روي علل عدم شورش همگاني مردم عليه رژيم12
تـر   ي مـدعي اول ها شويم كه در اين مورد روشنفكران و سازمان البي نيست. فقط متذكر ميط

 كمبود خود را ببينند كه براي آگاه و متشكل ساختن مردم چقدر كار كرده بودند. 

  
بـا تظـاهري مشـمئزكننده مـانور     » بينيـد؟  آينده را چگونه مي«كه  ـ مثال در پاسخ به اين13

(سخن تيبورمنده) و در  "جهاني ميان بيم و اميد"«دهد تا جدي گرفته شود:  نمايي مي تشخص
گذريـد   اي كساني كه از اينجـا مـي  "نهايت بدبيني (پسميسم) همچون جهنم (دانته اليگيري): 

استفاده كنـيم، روح و معنويـت    "گوته"... اگر از يك تعبير  "را به دور افكنيد.اميدهاي خود 
هيـاهوي بسـيار   "اند تا مشتي ابزار دروغين در اختيار ما بگذراند...به قول شكسـپير   ما را گرفته
يعني بدانيد لطيف پدرام نه يك جاسوس معمولي كه دانته شناس و گوته شناس »! "برسر هيچ

داند كه نقل قول آخري از شكسپير است و نه از احمـدي نـژاد    س است و ميشنا هو تيبورمند
 يا مالراكتي! 

و » روشـنفكري «محتاج زدن هر ماسـكي منجملـه ماسـك     آب يك بنيادگراي بدنام و بي
  به خود است تا بتواند با شيادي كارش را از پيش برد. » چپ«حتي 

را هـزار و يـك رشـته بـا      ي خـاين هـا  ي اكثريـت و سـاير گـروه   هـا  حزب تـوده، چريـك  
ميهنفروشان پرچمي و جهـادي و... پيونـد مـي دهنـد و بنـاء ديـدن مصـاحبه يـك خـادي در          

ي آنان تعجب ندارد. ليكن عجبا كه در اين دنياي اينترنتي و گوگل، هستند مبـارزان  ها سايت
ايراني كه ظاهرا بـه ماهيـت واواكـي و خـادي و شـوراي نظـاري لطيـف پـدرام پـي نبـرده و           

هم با ديـدن  » انديشه و پيكار«دهند. آيا گردانندگان  هاي او را در سايت خود انتشار مي شتهنو
گر  توانسته شكنجه شان نمي اند كه دوست افغاني ي وي فريب خورده و پنداشتهها افاده فروشي

  خاد، عامل واواك، و دالل احمد شاه مسعود، رباني و دوستم باشد؟ 
ه درخشان پيكار عليه شاه و خميني، با آوردن چنـد مطلـب از   با تاريخچ» انديشه و پيكار«

انگيـز آشـنايي ابتـدايي خـود از      هاي پاك مبارزان، نه تنها فقدان غـم  لطيف پدرام در كنار نام
سازد بلكه از آن بدتر به مـردم و مبـارزان    بازيكنان دو دهه خون و خيانت جهادي را عيان مي

گونه كه  نستان توهيني زشت روا مي دارد، درست همانراه آزادي و عدالت اجتماعي در افغا
دهانش را آلود، و علي سـپانلو، پرويـز خـايفي،    » لطيف جان بخوان!«اسماعيل خويي با گفتن 

احمـد شـاه    سـاالر  سـرايي بـراي سـرجنايت    چيمه سحر و چندتاي ديگر با مرثيهعلي صالحي، 
مسعود و بدينترتيب اظهار همدردي با رژيم واليت فقيه و اخوان الشياطين افغاني، بـر خـود و   

، هيچگـاه  »جمعيـت انقالبـي زنـان افغانسـتان    «رغم تذكر مكـرر   شعر خود لجن ماليدند و علي
ي ننگين شان ابراز ندامت  شهامت و فرهيختگي هنرمندان متعهد را در خود نديدند تا از كرده

 و پوزش نمايند. 
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 نت  ـ سرويس خبررساني آريا14

  
مساله طرح تجزيه افغانستان از سوي يك ديپلومات ارشد امريكا بيانگر اين امر است «ـ 15

ها بدست آورده است. بدين لحاظ تنها راهـي كـه    كه سرانجام جهان شناخت واقعي از پشتون
  » افغانستان به شمال و جنوب است. براي دست يابي به صلح در افغانستان وجود دارد، تجزيه

جنـگ  «ترين نحو به مردم پشـتون بـه مثابـه مردمـي      ترين و خاينانه در اين سايت به كثيف
ناآشـنا بـه   «، »پـول پرسـت  « ، »جـو  اسـتفاده «، »دروغگـو «، »ناصادق«، »تروريست پرور«، »افروز

ـ جهادي و تجزيـه   خادي و... دشنام زده مي شود. اين، زبان» مزدور پاكستان«، »ادبيات مدنيت
كار داريم، بـه خـود آنـان بهـايي     » هواداران«ي لطيف پدرام است و چون ما با صاحب  طلبانه

  نمي دهيم. 
داشت، بايد  طلبي و عناد با مردم پشتون وجود نمي لطيف پدرام رگ خيانت تجزيه اگر در

 نمود.  اش نفرين مي رفها و برادران حرامزده و جاسوس و منح اش را به عنوان بچه»هواداران«

 
شـاهد كشـتار هموطنـان پشـتونم و     «توانـد   نويسـد كـه نمـي    ـ او با وقـاحتي خـاص مـي   16

جهـادي جـان   ـ  باشـد! ننـگ ابـديت بـاد خـادي     » الگرهـا و عمليـات نيروهـاي اشـغ     بمباردمان
تـرين   ي فجيـع  اند، چرا شايسته» ور و...پرست، مزد دروغگو، پول«ها كه همه  دروغگو! پشتون

تكه و پاره شدن نباشند؟ چرا فناي شان را بهتر نداني از ايـن كـه بـا غـداري خـود زنـدگي و       
  سازندگي را بر مردم غير پشتون دشوار بسازند؟ 
ي ضـد پشـتون    روسـپيانه  اي و ي خوشـخانه ها تا زماني كه لطيف پدرام و شركا از فحاشي

بازاري نسبت به مردم پشـتون را در   سالوسانه، كاذب و» تفقدات«عذرخواهي نكنند، بايد اين 
 دهان مردار شان فرو برد. 

  
ناموسي اخيرش با يك زن متاهل و زورگويي به شوهر وي كه منجـر   ـ در گيرودار بي17

به تيزاب پاشي به صورتش توسط شوهر درمانده گرديد، مامون مبلـغ سـران رژيـم ايـران، بـه      
د ايـن داسـتان سـازي صـرفا بـه منظـور پـرده        شو نقش ايران در حادثه اشاره نمود كه گفته مي

اش و رفتن و زندگي در غرب بود كه با وساطت دولت فـوري بـه    افكندن بر رسوايي اخالقي
 آن دست يافت. 

  
خواست افغانستان را از دوران بردگي قرون وسطايي وارد عصر نـوين    كه ميامان اهللا ـ 18

توانست  بود كه طرح مسئله ديورند نمي كند با آنقدر موانع داخلي و خارجي دست و گريبان



 68 ۱۳۹۰ عقرب، ۷۰ مسلسل ، شمارهام زنـپی ضمیمه

 برايش اولويت كسب كند. 

  
از پشاور تا اتـك، شـامل افغانسـتان كبيـر     «هاي آن طرف خط به اين شعار كه  ـ پشتون19
توانند درك كنند كه فرق بـين دو طـرف    خندند چون با يك قضاوت سرسري مي مي» است!

ي هـا  سال گذشـته زيـر حاكميـت دولـت    بودند اگر در صد  بدطالع مي چقدر زياد است و چه
  داشتند.  افغانستان زندگاني مي

  
هاي ضدمردمي هند و پاكستان حق ندارند در مـورد سرنوشـت مـردم كشـمير      ـ دولت20

تصميم بگيرند. اين حق مسلم مردم كشمير است كه سرنوشت خود را تعيـين كننـد، اسـتقالل    
 خواهند چيزي كه مبارزان مترقي كشمير مشتاق آن اند؟ يا الحاق به هند يا پاكستان؟  مي

  
تواند به فاجعه عظيمي بـراي امريكـا ـ     خروج سريع نيروهاي خارجي از افغانستان مي« ـ21

 »جامعه جهاني و بخصوص اقوام محروم كشور منجر شود.

  
هاي تابع تبعـيض و تفـاوت قايـل     در نظام فدرالي دولت مركزي هيچگاه ميان ايالت« ـ22

 فدرالي راه....)(نظام » تابد. ده بلكه مانند خورشيد بر همه يكسان ميبون

تعيين آقاي كرزي بجاي آقـاي سـيرت نيـز نشـان از انگيـزه برتـري خواهانـه قـومي         « ـ23
 »داشت.

 

داند كه بـراي امريكـا قوميـت و جنسـيت افـراد مهـم        ـ جهادي نمي ميهنفروش خادي ـ24
يـادآوري   شايانخواهد بود.  اومنافع  حافظنيست، مهم اينست كه كي در كشوري معين بهتر 

پايـان   هـاي بـي   و وعظ پوهاند نرشير از طريق نوشتن وكه هم اكنون پوهاند ستار سيرت است 
 د.نباش ساالران مي جنايت در برابرجبين سايي خدمت و ديني، مشغول 

  
قـومي در انتخابـات    رخورد تـك ب«و » هاي افغانستان حضور اقوام در دولت«هاي  مقالهـ 25

 ».پارلماني افغانستان

  
كـي و داكتـر برهـاني در     يار، داكتر ميره داكتر نبي مصداق، داكتر زيركعين تقالي ـ 26

اي از سران كشورهاي ديگر كه ضمن  به اوباما و عده )2010اكتبر 20(مورخ  اي مشترك نامه
كنند.  ذكر مي %62ها را  ها، جمعيت پشتون گرايي دولت كرزي مقابل پشتون ناليدن از تبعيض
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درستي يا ساختگي بودن اين رقم  اهميت اوباما،ارباب از  نحباالبته سخافت التماس داكتر صا
 دهد.  الشعاع قرار مي را تحت

  
و  »چـپ «ها و چاكري و هر مـرداري حـزب    ي»دست نگر«زاده به  طور كه نبي همانـ 27

 »مـا «سازد، آقاي خليل زمر نيز كه زاده پـرچم اسـت بـا     مردم را شريك مي قاطبهراست خود 
ما هميشـه محتـاج بـه    «نويسد:  ديده و مي يكي سرانه سبك ،مردم باهاي خاين را  گفتن، دولت
اند، يا به عباره ديگر هميشه دست تگدي مـا   ايم و مصارف ما را ديگران پرداخته ديگران بوده

 20داد، مگـر در قـرن    مصارف مـا را برتانيـه نمـي    19به ديگران دراز بوده است. مگر در قرن 
  »اند. تا حال امريكا و اروپا مصارف را متقبل نشده 21شوروي و در قرن اتحاد 

پرداختند بلكه جيب مشتي  را نمي »ما«خير آقاي زمر، برتانيه و شوروي و امريكا مصارف 
هـا و   هـا بـه پرچمـي    ، روس اميران قـرون وسـطايي  ها به  كردند. انگليس را پر مي »ما«خاين به 

رسـيد؟) و امريكـا و اروپـا و     چقدر ميبراي خودت و رفقا اهانه آيد كه م مينها (يادت  خلقي
دهند كه ربطي به مردم گرسنه و دربدر ما ندارد. و  ها و شركا پول مي ايران و... هم به جهادي

داران بـزرگ،   داران دالل و زمـين  سـرمايه بـه  اسـت كـه اينـان      ها و پشتيباني از قبل همين پول
  اند. هاي تشنه بخون مردم بدل شده .. و گرگهاي رام امريكا و ايران و. سگ

م دولت و طبقه حـاكم و رابطـه مـردم بـا     يفروشان پرچمي از مفاه تصور اين بود كه ميهن
رسـد   هاي ارتجاعي وطني و غربي دارند. ولي به نظر مي دولت و... دركي متفاوت از درسنامه

مافياي ماوراي ارتجاعي هنگ را كرده و فر شتغيير زنجير وابستگي از شوروي به امريكا كار
   مسلط به سختي در آنان تزريق شده است.

 

ــ28 ــه   ـ ــداق و... در نام ــي مص ــر نب ــي      داكت ــه م ــه قياف ــا پهلوانان ــه اوبام ــارانه ب اي خاكس
ــد كــه   ــتون تحصــيل   «گيرن ــه طالبــان نپيوســت     حتــي يــك پش ولــي »! كــرده افغانســتان ب

دانســتند، بايــد  نويســان اگــر واقعــا حمايــت از طالبــان را خــواري و فالكــت زدگــي مــي  نامــه
كــــي را از موضــــعي  تار تــــرههاشــــميان و نرشــــير و شــــوونيزم روســــ دنائــــت عجيــــب

ــاري   ــه ك ــدون مالحظ ــه و ب ــك، بيرحمان ــه و دموكراتي ــاعي   آزاديخواهان ــول ارتج ــاي معم ه
آورتــر از عضــويت در طالبــان اســت.  كردنــد زيــرا حركــت آنــان اســتفراغ كــش مــي شــالق

تحصــيل متنفــر از وابســتگي، بــه طالبــان پســتان بــه  كــرده يــا بــي از آن مهمتــر، هــيچ تحصــيل
، نخواهــد پيوســت. امــا از داكتــر صــاحبان كــه بــه جــاي مــردم بــه اوبامــا   »آي اس آي«دهــن 

افغــان «و » طالــب جــان«برنــد بايــد پرســيد كــه مبــارزه قــاطع و بــه دور از ارتجــاع   التجــا مــي
 گفتن شما با طالبان در كجاست؟ مسئله اين است.» بچيه
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بينـد   كستان خود را عاجز ميوابستگي طالبان به پا كتمانكي هم در  آقاي روستار تره ـ29
وابسـتگي   لـي و» يكـي و مـوقتي  تتك«از زبان طالبان، روشنفكرانه آن را قلمي و  طراري بامنتها 

به نظر طالـب   .»)جرگه امن و دورنماي صلح(«نامد  مي» ژيك و دائمياسترات«كرزي را  دولت
را در دهان دارند » آي اس آي«كه پستان  »شريعت غراي محمدي«مجريان  ي ما،  شده پوهنوال

تواند ايـن   مي يپس از به قدرت رسيدن، از مادر بريده و مستقالنه عمل خواهند كرد! هر خاين
ابلهانه و مالنصرالديني چنان » استدالل«ولي  تنبان بودنش بسازد. بيرا بيني خميري » استدالل«

خنـدتر   خيلـه  داننـد كـه   انـد چـون مـي    به آن متوسـل نشـده  هم طالبان  خود است كه تا به حال
كـه فـرداي بـه     شان جـا نگرفتـه   در پوستطوري » آي اس آي«دانند كه  چون مي ؛خواهند شد

. باشـند  نجـات خواسـتار  ايـن كـه    فـرض  بـا  نجات دهنـد قدرت رسيدن بتوانند خود را از آن 
شـود. ميهنفروشـان خلـق و     نيرويي مزدور با غصب قدرت، بيشتر از پـيش محتـاج اربـاب مـي    

بود » يكي و موقتيتتك«شان به مسكو  توانند بگويند بندگي داكتر روستار مي پرچم هم به زبان
ليبيا مدعي شوند كه وابستگي اولي و » شوراي ملي موقت«اله لبنان، حماس فلسطين و  يا حزب

است! هر گروه ميهنفـروش   »يكي و موقتيتتك«دومي به رژيم ايران و سومي به امريكا و ناتو، 
گفتـه و   »يكي و موقتيتتك«كي، خيانت به مردمش را  ه استدالل روستار ترهتواند با استناد ب مي

 بيند! اش را كسي نمي تصور كند كه با زير برف كردن سرش تنه

  
زنـان   بـزرگ  تركيـه، هندوسـتان و... پـر از     هـاي اسـرائيل، ايـران،    هـم اكنـون زنـدان   ـ 30

خرنــد  تيربــاران را بــه جــان مــي و كــه هــر شــكنجه و رنــج نــداسلحشــوري مــردان  بــزرگو 
هـا را هـم بـه عرصـه مقاومـت       و قتلگـاه  كننـد  نمـي  پشـت شـان   به عقايـد سر فرود نياورده، اما 

هـاي افغانسـتان هـيچ آزاديخـواهي معتقـد بـه پشـتونولي         كـه زنـدان   درحـالي انـد.   بدل كـرده 
 هـــاي دلقكـــي و خيـــزك و بالـــك زدنجـــاي  چـــهرا درخـــود جـــا نـــداده اســـت. پـــس 

ــت ــاي  ميانتهيس ــره آق ــتار ت ــي روس ــه  ؟ك ــطين«ب ــي فلس ــران«، »ول ــي اي ــي «، »ول ــه ول ، »تركي
ــي هندوســتان« ــي و» ول ــد كــه حماســه آفرين ــر روشــنفكر قومپرســت را   هــاي ... بنگري شــان ه

 كه آسمان را به اندازه سر چاه مي بيند، بايد سرافكنده بسازد.

گر محمـود غزنـوي    رانهاي وي ـ مثل بعضي از روشنفكران ما كه مايل اند با ذكر ايلغار31
 قاره هند قيافه بگيرند! يا احمد شاه بابا در نيم

  
 ـ سيلك محلي در كاشان ايران.32

  
 ـ مصاحبه شالگوني با راديو سپهر.33
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هـاي تجـاوزي و اسـتثمارگرانه و جنايتكارانـه      ، سياست»امپراتوري«ـ اين دو در كتاب 34
ير كشورها را فقـط  نامربوط و رابطه امريكا با سا را» امپرياليزم«امريكا را ناديده گرفته، مفهوم 

 نمايند. وغش و مسالمت آميز ترسيم مي غل تجارتي و بي

  
 نظـاير داكتر عباس ميالني كه حيثيت پدرخوانده نوشين اربابزاده و ـ يك نمونه ايراني: 35
علـت  به پايان رسانيده و زمـاني كـه بـه ايـران برگشـت بـه        در امريكا را شتحصيالت ،را دارد

ساواك دستگيرش كرد. ولي اين سسـت عنصـر كـه     ،عضويت در يك سازمان انقالبي ايران
. همـت گماشـت  دربـار پهلـوي    نوكريگويي منتظر فرصت بود تسليم شد و با تمام وجود به 

سرپرسـتي   ،ها دوباره امريكا رفت و اكنون ضمن درس دادن در پوهنتون 1357بعد از انقالب 
طلبــان و  تــا بــه يــاري امريكــا، ســلطنت را بــه عهــده دارد ايــران در» اي  آي ســي«هــاي  پــروژه

 ها وخايناني از اين گونه جاي واليت فقيه را بگيرند. ساواكي

  
عليه داكتـر مصـدق، و دولـت بلژيـك از     » اي آي سي«ـ دست كم بيل كلنتن از خيانت 36

كردنـد. شـما خـانم    اش در قتل لومومبا و جنايتكار جنگي مكنامارا از ويتنام عذرخواهي  نقش
هـا و   آشفتيد زيـرا برانـدازي حكومـت    ها خبر نداشتيد ورنه بر هر سه بر مي نوشين حتما از اين

قتل رجال و كشتار جمعي ملتي كه بر استقالل پاي بفشرند، در بينش امپرياليستي شما رواست 
عـراق و  و عذر خواهي زمينـه نـدارد. امـا بعيـد نيسـت كـه امريكـا در آينـده از جنايـاتش در          

افغانستان هم پوزش بطلبد. پس تا دير نشده از هم اكنون به پاي پنتاگون بيفت كه ايـن اشـتباه   
 استقالل نشوند!» افسانه«مفتون  ها بيشتر را نكند تا همه و مخصوصا افغان

  
حقـاني، اسـامه بـن     نوريگا، صدام حسين، محمد رضا شاه، حسني مبارك، گلبـدين، ـ 37
بودند ولي زماني رسيد كه ديگر بـراي پـدر    »اي آي سي«هاي  نورچشمي مالعمر و... ازالدن، 

مواجـه  ي دار و گلولـه   ارزش شدند و اگر پا از گليم خود فراتر نهادنـد بـا حـبس يـا حلقـه      بي
 .گرديدند

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 


